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Abstrakt 

Studiens syfte är att få fördjupad kunskap om hur pedagogers förhållningssätt till barn och 
deras samspel med surfplatta, påverkar barns lärande och utveckling i verksamheten. Studien 
baseras på en kvalitativ ansats, där observationer av pedagoger, barn och surfplatta samt 
intervjuer av tre verksamma pedagoger i en förskola, ligger till grund för undersökningen. 
Observationerna besvarar vilka förhållningssätt som framträder när pedagoger samspelar med 
barn och surfplatta. Intervjuerna besvarar vilka möjligheter till samspel och lärande som 
skapas utifrån pedagogers förhållningssätt. Resultatet i studien visar att surfplattan blir vid 
vissa tillfällen ett tidsfördriv medan i andra situationer ett mycket gott dokumentation- och 
reflektionsverktyg, där faktorer på individ- och gruppnivå påverkar pedagogens 
förhållningssätt mot surfplattan. Slutligen påvisar resultatet att pedagogens förhållningssätt är 
en avgörande faktor som påverkar barns lärande beroende på pedagogens kollaborativa 
förhållningssätt, nyfikenhet och intresse samt dess inställning till Informations- och 
Kommunikations Teknologi (IKT).  

Nyckelord: Förskola, IKT, Pedagogiskt förhållningssätt, Surfplatta. 

  



Förord 

Först och främst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete, många roliga skratt och några 
intensiva veckor i vår gemensamma lärandeprocess. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 
handledare Per Högström för sin sakkunnighet, snabba support och vägledning i vår process. 
Stort tack till den förskola och de pedagoger som ställt upp som informanter och därmed 
möjliggjort studien. Sist men inte minst vill vi tacka våra respektive familjer för stöd och 
uppmuntran. 

 

Annika Johansson och Josefine Engman 
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1. Inledning 
 
I dagens digitala samhälle ställs det krav på individen att inneha en digital kompetens. 
Digitala kunskaper är vi alla beroende av för att på ett kommunikativt sätt ta del av och ingå i 
vårt samhälle. Genom den ökade digitaliseringen i samhället ställs det högre krav på dagen 
och morgondagens människor att uppnå en hög digital kompetens. Regeringens ambition är 
att Sverige skall utmärka sig som världsledande vad gäller nyttjandet av digitala tjänster. 
Enligt regeringen har vissa strategiska områden premierats. Framförallt skall det vara lätt och 
säkert att använda IT-tjänster för alla medborgare, gammal som ung, för att alla skall ges 
möjlighet till delaktighet i samhället på demokratisk grund. Detta för att delvis stärka 
individens möjligheter till framgång i arbetslivet, men även för att stärka Sverige som land på 
världskartan som ett starkt varumärke för innovation och forskning (Näringsdepartementet, 
2011). En av de åtta nyckelfärdigheter som Europaparlamentet (2006) betonar för livslångt 
lärande är grundläggande färdigheter inom Informations- och Kommunikations Teknologi 
(IKT). Dessa grundläggande färdigheter, digital kompetens, innebär att kunna hämta fram, 
bedöma, lagra, producera och kommunicera med och genom digitala medier. Digital 
kompetens innefattar även en potential till kreativ förmåga och innovation.  
 
Flera olika organisationer framhåller betydelsen av att nyttja moderna och adekvata 
läroverktyg för att nå de uppsatta mål och strävansmål i styrdokumenten inom skolväsendet 
(Näringsdepartementet, 2011; Jedeskog, 1998; Skolverket, 2010a). Redan vid sekelskiftet år 
2000 beslutade regeringen att IKT skulle vara en del av alla olika nivåer i 
utbildningssystemet, således redan från förskolan. I Läroplanen för förskolan (Lpfö98) 
definieras förutsättningen av att tidigt implementera modern teknik som verktyg för 
kunskapssökande, kommunikation och lärande, vilket grundlägger färdigheter som behövs för 
att erhålla digital kompetens i dagens samhälle (Skolverket, 2010). Surfplatta som 
lärandeverktyg beskrivs i samhällsdebatten som en tillgång och kompletterande verktyg i 
förskola och skola för individer med olika behov. Den beskrivs som ett verktyg som de flesta 
barn möter i sin hemmiljö. Det är dock långt ifrån alla barn som möter digitala medier i 
hemmet medan i vissa hemmiljöer översköljs barn av senaste tekniken.  

 
Flera svenska kommuner arbetar med projekt där man undersöker hur ny, interaktiv teknik kan 
användas i det pedagogiska arbetet. Kanske inte så konstigt, med tanke på att två av tre barn i 
åldern två till fem år regelbundet använder datorn (Språkrådet, 2012).  

 
De digitala klyftor som uppstår mellan hemmiljö, förskola och skola blir därmed viktig att 
belysa. Vikten av att alla barn skall ges möjlighet till lärande och utveckling på lika villkor är 
en av de viktigaste uppgifter förskolan har i sitt uppdrag. Därför är det av stor vikt att de även 
erbjuds möjlighet till digital kompetens eftersom alla barn kommer till förskolan med olika 
sociala förutsättningar. I Lpfö98 framhävs vikten av att utveckla barns kommunikativa och 
sociala kompetens samt att förbereda barn med de kunskaper som tillhör den gemensamma 
referensram som alla i samhället är i behov av (Skolverket, 2010).  
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Barnkonventionens artiklar förtydligar barnets bästa för ögonen där verksamheten ger barn 
rätt till att utvecklas utifrån dennes behov och förutsättningar samt rätten till att skapa sin egen 
identitet (UNICEF Sverige, 2009). Därför blir det eftersträvansvärt att förskolans 
verksamheter tillåter barns egen kultur och identitet att framträda i barns lärande och 
utveckling när de samspelar med surfplatta i förskolan.  

Inom förskolan är IKT idag ett brett ämne. Vår undersökning inriktas mot det digitala 
verktyget surfplatta. I jämförelse med många andra material och verktyg i förskolan, ses 
surfplatta som ett relativt nytt pedagogiskt verktyg. Beroende hur pedagogers förhållningssätt 
till barn och deras samspel med surfplatta visar sig samt vilken definition och innebörd den 
ges, kan surfplatta integreras till ett gott pedagogisk verktyg med oanade 
utvecklingsmöjligheter. De samlade upplevelser vi erfarit har visat på ett mångfasetterat 
förhållningssätt gentemot surfplatta som lärandeverktyg. Därför anser vi att det är viktigt att 
studera hur pedagogen förhåller sig pedagogiskt till surfplatta, för att kunna synliggöra barns 
lärande i samspelet med verktyg. Vi finner därför detta område extra intressant och relevant 
att få fördjupad kunskap om. Som framtida pedagoger blir vår intention att fördjupa våra 
kunskaper samt förbättra vår förståelse över vilka faktorer som kan påverka barns möjligheter 
till ett vidgat lärande med surfplatta och hur vårt förhållningssätt kan bidra i barns 
lärandeprocesser med surfplatta. 

I vårt arbete har vi valt att genomföra observationerna, intervjuerna och skrivprocessen 
likvärdigt sinsemellan. Detta har gynnat vår arbetsprocess eftersom det har gett oss möjlighet 
att tillsammans reflektera och på så sätt erövrat djupare förståelse för pedagogiskt 
förhållningssätt gentemot barns lärande vid surfplatta.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om hur pedagogers förhållningssätt till barn 
och deras samspel med surfplatta, påverkar barns lärande och utveckling i verksamheten. 

1.2 Frågeställningar 

1. Vilka olika förhållningssätt framträder när pedagoger samspelar med barn och surfplatta? 
2. Vilka möjligheter till samspel och lärande skapas utifrån pedagogers förhållningssätt till 
barn och deras samspel med surfplatta? 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs Informations- och Kommunikations Teknologi (IKT) kopplat till 
surfplatta och pedagogiska förhållningssätt. Därefter redogörs för teoriramen, ett 
sociokulturellt perspektiv, kopplat till lärande vid dator och surfplatta. Med stöd av tidigare 
forskning om förhållningssätt till datorn relateras studien utifrån de tre karakteriserande 
huvudtyperna av pedagogers förhållningssätt gentemot datorn som pedagogiskt verktyg, som 
Ljung-Djärf (2004) redogör i sin studie. Dessa beskrivs som (A) ett hot mot andra och 
viktigare aktiviteter; (B) ett tillgängligt val och (C) som ett viktigt inslag i verksamheten. 
Dessa tre huvudtyper är studiens bas för att relatera och analysera hur pedagogerna i vår 
studie förhåller sig till surfplatta i förskolans verksamhet.  

2.1 Begreppsdefinitioner 
I begreppsdefinitionen beskrivs Surfplatta, Applikationer, Pedagogiskt förhållningssätt samt 
Förskoleverksamhet. Dessa begrepp tydliggör nyckelord för studien. 

2.1.1 Surfplatta 
Surfplatta beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2013a) som en liten platt dator i bärbart 
format med touch-skärm, som till utseende och med dess funktioner liknar mer avancerade 
mobiltelefoner, så kallade smartphones. Surfplatta ses som ett mångsidigt verktyg med en 
mängd olika funktioner såsom uppkoppling mot Internet, e-posthantering, nedladdning av 
olika applikationer (appar), musik, film, bilder, spel, samt möjligheten att läsa e-tidningar och 
e-böcker. De flesta modeller innehåller inga lösa delar såsom mus och tangentbord och de 
funktioner som nyttjas styrs genom den inbyggda touch-skärmen. Det stora genombrottet på 
marknaden för konsumenter var året 2010, vilket berodde till största del på företaget Apples 
marknadsföring av surfplattan Ipad. Denna produkt kom att bli den mest sålda av alla 
surfplattor under 2010 (Nationalencyklopedin, 2013a). 

2.1.2 Applikationer 
Applikationer eller med ett kortare uttryck, appar, beskriver Nationalencyklopedin (2013b) 
som en del av surfplattans utbud av funktioner. En applikation benämns som en typ av 
tillämpningsprogram, och beskrivs som en funktion för användning av spel, olika 
nätverksbaserade tjänster samt läsning av böcker och tidningar via nätverk. Dessa 
tillämpningsprogram finns till förfogande både som en gratis- och betaltjänst via Internet. 

2.1.3 Pedagogiskt förhållningssätt 
Forskning om förskolan har visat att pedagogers förhållningssätt till barns lärande och 
utveckling påverkar många aspekter i förskoleverksamheten (se till exempel Dahlberg & Lenz 
Taguchi, 1994; Palmer, 2011). I styrdokumenten för förskolan Läroplanen för förskolan 
(Lpfö98) återfinns pedagogers förhållningssätt när värdegrunden beskrivs (Skolverket, 2010a) 
samt i beskrivningar av barns lärande och utveckling. Utifrån Lpfö98 kan ett gott pedagogiskt 
förhållningssätt beskrivas som en förutsättning för att utveckla och stimulera barns sociala, 
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språkliga- och kommunikativa kompetens. Det innebär att upprättandet av goda fysiska 
miljöer möjliggör att olika lärandesituationer och lärandeprocesser kan uppstå och pågå. I hela 
studien är denna beskrivning vägledande. Genom litteratur har vi valt att redogöra begreppet 
pedagogiskt förhållningssätt vilket beskrivs i slutet av bakgrunden. 

2.1.4 Förskoleverksamhet 
I enlighet med visionen i Lpfö98, framhålls en verksamhet som erbjuder en god pedagogik 
med omsorg, fostran och lärande som tillsammans utgör och bildar en helhet. Begreppet 
verksamhet relateras i studien utifrån de samspel som pågår inom och mellan de tre 
pedagogerna: barn, pedagoger och den fysiska miljön. 

2.2 Informations- och Kommunikations Teknologi 
Dagens barn växer upp i ett samhälle som expanderar med stor förändringstakt. Den största 
förändringen som skett under de senaste åren är den digitala generationens sätt att leva och 
kommunicera (Bjurulf, 2011). Uppkomsten och tillgången av IKT formar och påverkar barn 
som idag föds in i den digitala världen. Att födas in i denna generation ställer kvar på 
medborgaren att hantera informationsbruset, att vara flexibel och nytänkande (Liberg m.fl., 
2007). Barn i dagens växande digitala generation ingår direkt från födseln i en digital kontext. 
De digitala verktygen blir en lika naturlig del som andra hjälpmedel. Ett tydligt exempel på att 
Informations Teknologiska (IT) utvecklingen gått framåt är att dagens barn sysselsätts i högre 
grad av digitalt baserade aktiviteter, vilket har kommit att nästintill ersätta de olika fysiska 
aktiviteter som tidigare sysselsatt barn (Bjurulf, 2011). 
 
För att barn skall på bästa möjliga sätt tillägna och utveckla sina teknologiska kunskaper och 
sin tekniska medvetenhet, ställer det krav på pedagoger som dels har kunskap om barns 
tidigare erfarenheter, men även förfogar över en egen bas av erfarenheter för att sedan 
vidareutvecklas tillsammans med barnen. Ingår barn i en verksamhet som nyttjar digitala 
redskap utifrån ett tillåtande och kritiskt förhållningssätt, ges barn möjlighet att utveckla 
digitala kompetenser som vårt samhälle i hög grad bygger på (Bjurulf, 2011). 
 
Begreppet Informations- och Kommunikations Teknologi (IKT) är en vidareutveckling av 
Informations Teknologi (IT). Kommunikation står i begreppet för lärande i form av samspel 
och kommunikation, det lärande som vi ständigt omges av, genom varandra som individer 
men även genom verktyg av olika kvalitéer. IKT är ett verktyg som barn är i behov av för att 
hantera det informationsbrus de ständigt översköljs av. I förskolan är motivet att öka 
variationen och initiera till förbättrade arbetssätt. Det ökar barns förberedelser i dess framtida 
yrkesliv samt är ett nödvändigt verktyg för att fungera i ett demokratiskt samhälle. IKT blir 
därmed ett verktyg för att tillägna sig ett helhetsperspektiv i sin kunskapsinhämtning 
(Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). 
 
Enligt Europaparlamentet (2006) beskrivs åtta nyckelkompetenser för vad som krävs för ett 
framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. En av dessa är digitala kompetenser som bygger på 
grundläggande IKT- färdigheter. Att inneha en IKT-kompetens innebär att kunna hämta fram, 
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bedöma, lagra, producera och kommunicera med och genom digitala medier. Det innefattar 
också att inneha potential till kreativ förmåga och innovation. I likhet med Lpfö98 poängteras 
det även i Europaparlamentets skrift att digital kompetens i ett informationssamhälle är viktig 
både i hemmet och i arbetslivet. I Lpfö98 beskrivs det som en brygga mellan förskolan och 
hemmet (Skolverket, 2010a). 
 
Lärande barn som söker svar och finner lösningar i ett samhälle av stort informationsflöde och 
snabb förändringstakt, är den nationella strävan som skola och förskola jobbar för. “Förskolan 
är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för 
ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle.” (Skolverket, 2010a, s. 6). 
 
Genom att synen på barns utveckling och lärande har förändrats, från att fylla barn med 
kunskap, förmedlar pedagogiken idag istället en syn där kommunikation och samspel är 
stödbenen i barns skapande av kunskap. Barn konstruerar sin kunskap genom erfarenheter och 
upplevelser av sin upplevda värld. Det blir relevant att utgå ifrån barns upplevda värld i 
hemmet för att kunna erbjuda barn utveckling och lärande utifrån deras förutsättningar och 
behov. Flera studier idag visar samstämmigt, att det finns brister i arbetet i förskolan/skolan 
med att innefatta IKT i verksamheten. Den största anledningen är att dagens pedagoger har 
bristande kunskap om teknologi, vilket leder till att IKT inte eftersträvas fullt ut i förskolan 
(Forsling 2011; Plowman, Stephen, & McPake, 2010; Sheridan & Pramling Samuelsson, 
2003; Skolverket, 2010b). Om sådana brister är allvarliga kan det innebära att 
förskoleverksamheten inte erbjuder utveckling av barnets upplevda erfarenheter och 
kunskaper gällande IKT och därmed integreras inte förskolan som en del i 
informationssamhället. 
 
Ett kollaborativt förhållningssätt beskrivs som pedagogens delaktiga medforskande inställning 
till barns lärande. Det kollaborativa förhållningssättet gentemot teknologi, IKT, surfplatta 
eller dator, kan i många fall ses som grunden till ett optimalt lärande. Genom att se lärande 
kollektivt så behöver pedagoger inte presentera färdiga lösningar i förskolan, utan barn och 
pedagoger lär av varandra. Forskning baserad på lärande via IKT benämns, Computer 
Supported Collaborative Learning (CSCL), vilket fokuserar på datorteknikens betydelse och 
möjligheter för samarbete och lärande vid och via datorn. I undervisningssyfte har datorn 
visat sig exemplarisk som verktyg vid olika kollektiva sammanhang. Läromiljöer utformade 
med IKT har, ur ett samarbetsperspektiv möjliggjort och skapat lärandesituationer (Ljung-
Djärf, 2004). 
 
I Strandberg (2006), som tolkar Vygotskij, beskrivs hur datorn kan ses som 
maktförskjutningsmedel när IKT används i förskolan och skolans verksamheter. Det blir 
tydligt att vuxna och barn arbetar på samma villkor med datorn som hjälpmedel. 
Resonemanget leder till att datorn inte tar hänsyn om användaren är högt studerande eller ett 
barn på fem år. Kopplas datorn och surfplattan samman, synliggörs arbetet på samma 
spelplan, en demokratiskt spelplan där vi hjälper varandra att utforska, resonera, argumentera 
och finna lösningar på olika problem och fenomen. 
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2.2.1 IKT i förskolan 
De politiska riktlinjer som förskollärare har i uppdrag är att stimulera det livslånga lärande där 
miljöerna runt barn skall utmana barn till lärande och utveckling. "Förskolan ska lägga 
grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram som alla i samhället behöver" (Skolverket, 2010a, s. 6). Denna gemensamma 
referensram består idag av hur kompetenserna av IKT nyttjas. Tyngdpunkten ligger i att 
uppmuntra barn att experimentera och utforska teknik i förskolan. 
 
I Lpfö98 förespråkas förmågan till digital kompetens genom att kunna kommunicera, söka ny 
kunskap samt kunna samarbeta för att tillägna sig de kunskaper som behövs i vårt samhälle 
som är av stor information- och förändringstakt. Förskolan skall sträva efter att barn skall 
kunna kommunicera och uttrycka sig genom multimedia- och informationsteknik såväl i 
skapandeprocesser som i tillämpning (Skolverket, 2010a). 
 
Under senare år har datorn och olika mediala verktyg blivit vanliga inslag i vår vardag och 
därmed vanliga för våra barn, förklarar Ljung-Djärf (2004). Forskning påvisar hur datorn har 
kommit att bli en plats för socialt samspel, kommunikation och samspel i positiv bemärkelse. 
Studier som utförts inom olika förskolor och skolor både inom och utanför Sverige, visar att 
barns sätt att samarbeta och kommunicera med varandra sker i större utsträckning kring 
datorn än i andra olika aktiviteter (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001).  
 
Utveckling av digital kompetens ställer även krav på kommunikativ kompetens Den 
kommunikativa kompetensen ses som den grundläggande färdigheten en människa införlivar i 
det livslånga lärande, poängterar Forsling (2011). För att möjliggöra digital kompetens hos 
barn, måste IKT brukas som ett pedagogiskt verktyg i förskolan. Lpfö98 framhåller det 
vidgade språkbegreppet utifrån att ge barn en vidgad språklig repertoar, där digital kompetens 
ses som en av alla de delar begreppet innefattar. Förskolan framhåller även att barn skall 
stimuleras i dess språk- och kommunikationsutveckling vilket kan innefatta förmågan till 
digital kompetens. 
 
De förskolor som aktivt väljer att arbeta med IKT, menar Forsling (2011), innehar en hög 
kompetens, utformar tydliga mål och arbetar på ett medvetet sätt. I vilken utsträckning 
förskollärare väljer att använda IKT som verktyg i förskolan, kan bero på rädsla och osäkerhet 
över olika digitala verktyg. Detta kan medföra att de digitala materialen inte brukas på ett 
medvetet sätt. Frågan ligger inte i huruvida pedagoger skall jobba med IKT eller inte i 
förskolan, utan fokus idag skall istället ligga på hur pedagoger skall arbeta med IKT som 
verktyg. I Forslings studie poängteras att digital kompetens utvecklas när pedagoger kan lära 
sig i leken tillsammans med olika typer av digitala verktyg. 
 

Förskolläraren är grundbulten. Som alltid. Det är förskolläraren som till att börja med riggar den 
institutionella inramningen. Det är förskolläraren som erbjuder verktygen. Det är förskolläraren 
som vågar leka sig till lärande (Forsling, 2011, s. 93). 
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Leken med media och digitala verktyg kan se olika ut. Surfplatta är ett verktyg som har 
många olika möjligheter för barns lek med media. Verktyget kan utgöras som komplement 
men även som hjälpmedel för barn i behov av särskilt stöd, där fantasin är det enda som 
bestämmer användningsområde. 
 
2.2.2 Lärande med surfplatta 
I vårt samhälle, som är uppbyggt av ett stort informationsflöde med snabb förändringstakt, 
ställs det krav på en förmåga till kommunikation, kunskapssökande och samarbete. I enlighet 
med Lpfö98 bör multimedia- och informationsteknik införlivas i förskolans verksamhet både i 
styrda aktiviteter och fria lärsituationer. En tillgänglig miljö som omger barn med modern 
teknik blir ett sätt att ingå i vårt moderna tekniska samhälle (Skolverket, 2010a). 
 
Gällhagen och Wahlström (2011) beskriver surfplatta i kombination med en aktiv 
medforskande pedagog, ett kompletterande verktyg som gör lärande modernt och lustfyllt, 
vilket i sin tur förstärker pedagogens uppdrag. Surfplatta ses som en länk mellan pedagogen 
och barnet vilket gör den verksam som meningsskapande miljö, där nyfikenhet och lärande 
blir roligt och lustfyllt (Youtube, intervjutranskript, Elisabet Wahlström 2013-11-15). 
 
Det finns olika infallsvinklar som belyser tyngdpunkten av ett gott pedagogiskt 
förhållningssätt till lärande vid surfplatta. Surfplatta som verktyg beskriver Aglassinger 
(2012) har många fördelar i barns lärande. Författaren betonar framförallt nyttjandet av 
surfplatta tillsammans med en närvarande pedagog. Benämningen pedagogiska applikationer 
blir inte pedagogiska om inte en närvarande och medforskande pedagog finns vid barns sida. 
Den medforskande pedagogen är en viktig aspekt att tillgå för att säkerställa pedagogiskt 
arbete med surfplatta, för att surfplattans nyttjande inte skall resultera till ett tidsfördriv för 
spelande. I värsta scenariot kan nyttjandet av surfplatta ge omvända effekter på barns lärande. 
 
De positiva effekter Aglassinger (2012) poängterar, medför att surfplatta blir en tillgång i 
barns sociala samspel och kommunikation mellan varandra. Oavsett om ett barn är i centrum 
för nyttjandet av surfplatta, finns även möjligheten för barn att delta verbalt, vilket medför att 
barnen ser en likvärdig delaktighet i bruket av surfplatta. Författaren menar att tillgång till 
surfplatta inbjuder barn oavsett ålder till deltagande på grund av surfplattans förmåga att 
anpassas efter deltagarens individuella förutsättningar.  
 
Surfplatta bör ses som ett multimodalt verktyg som kompletterar arbetet utifrån alla 
målområden som styrdokumenten för förskolan framhåller. Verktyget kan därmed användas 
som ett reflektions- och dokumentationsverktyg för att dels synliggöra lärandet för 
barngruppen. Det kan även fungera som ett kollektivt reflektionsverktyg både i arbetslaget 
och för den enskilde pedagogens planering. 
 
Pedagoger vars förhållningssätt utvecklar och stimulerar barn i olika lärandeprocesser samt 
planerar och introducerar, uppfyller de intentioner och mål Lpfö98 strävar mot. Oavsett om 
det gäller surfplatta eller något annat verktyg beror förutsättningarna för lärande och 
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utveckling på vilket förhållningssätt och vilken syn på barn som finns i förskolans 
verksamhet. Vidare redogörs för olika pedagogiska förhållningssätt gentemot barnets 
möjlighet att tillägna sig kunskap och hur det avspeglas i samband med pedagog, barn och 
surfplattans samverkan. 

2.3 Miljön som tredje pedagogen 
I denna studie kommer surfplatta att benämnas som den tredje pedagogen i förskolans 
verksamhet där surfplatta blir en del av den fysiska miljön.  Enligt Lpfö98 finns det tydliga 
strävansmål där “Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande.” (Skolverket, 2010a, s. 
9). Reggio Emilia filosofin utgår ifrån att den fysiska miljön agerar som den tredje pedagogen 
och anses lika viktig som de mänskliga pedagogerna. Lika viktigt blir det att se barn som 
pedagoger. Denna triangulering, de tre pedagogerna, har kompetenser och tillför dessa i 
samspelet mellan varandra (Dahlberg & Åsén, 2011). 
 
Lärande och tillägnande av kunskap påverkas av den fysiska miljön. Enligt Reggio Emilia 
filosofin skall störst fokus riktas mot utformningen samt arrangemanget i den fysiska miljön, 
eftersom detta påverkar och stödjer barns intresse, motivation och kreativa förmåga. Filosofin 
poängterar vikten av att skapa en miljö som möjliggör tänkande och kännande individer, men 
även ett aktivt utforskande och lärande. Genom att skapa och upprätta fysiska miljöer av 
meningsfulla sammanhang bidrar detta till goda förutsättningar för barn att aktivt tillägna sig 
kunskaper. Det ges även möjlighet för pedagogerna att aktivt delta på ett utforskande sätt med 
barn. Pedagogers sätt att planera och strukturera den fysiska miljön förmedlar ett budskap 
över barnsynen och vilka förväntningar som väntas ske i de olika miljöerna. Utifrån citatet 
”Vi skapar rummet och rummet skapar oss” tydliggörs detta enligt Carla Rinaldi, som är 
förespråkare och president för företaget Reggio Children i Italien (Dahlberg & Åsén, 2011, s. 
253). 
 
I en studie av Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) belyses varför Sverige har problem 
med få kvinnliga ansökningar till tekniska utbildningar. Där poängteras vikten av att tidigt 
nyttja teknik och datorer i förskolan för att främja den digitala kompetensen hos barn. Det 
tidiga nyttjandet skulle innebära att föreställningar om att pojkar använder spel och datorer i 
större utsträckning, skulle upphävas och teknik skulle bli mer könsneutralt. Myter att teknik 
skulle vara mer manligt accepterat skulle minska. Sheridan, Pramling Samuelsson och 
Johansson (2010) poängterar att den pedagogiska miljön sänder ett budskap om vad som 
förväntas ske, därför ligger det stor vikt på miljöns utformning för att barns lärande ska 
stimuleras och utmanas. Vikten ligger vid att pedagoger intar förhållningssätt som signalerar 
surfplatta som ett könsneutralt arbetsverktyg. 
 
Vikten av ett positivt första möte med teknik i förskoleverksamheter beskrivs även i en studie 
av Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010). Mötet blir därför avgörande hur 
detta påverkar barns förhållningssätt till teknik i senare ålder och hur de tillmötesgår teknik 
som hjälpmedel och stöd i lärandesituationer.  
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Enligt Lpfö98 skall förskolan ta hänsyn till barns olika sociala och kulturella förutsättningar 
och behov. Pedagogers uppgift blir att erbjuda möjligheter till lärande och utforskning i 
kreativa miljöer, eftersom barn inte har samma sociala förutsättningar (Skolverket, 2010a). 
Multimediala verktyg skall enligt Lpfö98 vara en given del i förskolans materiella utbud och 
skall ses som en kreativ miljö likväl som övriga kunskapsområdena i förskolan (Skolverket, 
2010a). Multimediala verktyg som kreativ miljö bör utvecklas utifrån varje barn, då 
pedagoger bör vara medvetna om barns olika sociala förutsättningar och tillgång till mediala 
verktyg, vilket i sin tur påverkar lärandeprocessen. 
 
I Lpfö98 beskrivs att miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande (Skolverket, 
2010a). Läroplanens beskrivning av miljön kopplas i denna undersökning samman med 
surfplatta, vilket även konkretiseras genom de slutsatser som Sheridan och Pramling (2003) 
drar i sin studie. Surfplatta som teknologi, skall finnas tillgänglig i rummet samt vara öppen i 
miljön för barn. Surfplattans innehåll, skall för att utveckla optimal multimedial kapacitet 
(formgivning, kommunikation, samspel, IT m.m.) nyttjas som kreativt verktyg i olika 
pedagogiska situationer. Surfplatta bör vara inbjudande för barn och vuxna att använda. 
Teknologi är varken kopplat till kön, ålder, etnicitet, kulturell bakgrund, erfarenhet eller 
intressen, utan skall ses som en kompetent kompis i verksamheten, som tar tillvara kunskap 
för att lära och utvecklas i vårt nutida samhälle.  
 
Avgörande för förskolans tekniska utveckling är pedagogers kunskap och intresse vilket 
påverkar möjligheterna till nyttjandet av teknologin i alla lärandesituationer. Detta för att 
uppmuntra och stödja barns techno-literacitet, det vill säga barns förmåga att nyttja olika 
medier för att förstå världen runt omkring (Sheridan och Pramling Samuelsson, 2003). 

2.4 Teoriram 
Pedagogers förhållningssätt till barn och deras samspel med surfplatta samt val av 
arbetsmetod får en avgörande roll för barns lärande och utveckling. Därför berikas studien 
genom den sociokulturella teorin vars fokus ligger i samspel mellan individ och miljö. 

2.4.1 Sociokulturell teoriram 
Den sociokulturella teorins grundare Lev Vygotskij vars intention var att rädda psykologin, 
pedagogiken samt forskning om utveckling och lärande beskrivs i Säljö (i Forsell, 2011). Den 
sociokulturella teorin riktas mot att förstå hur människan ingår i olika kollektiva verksamheter 
i olika praktiker och därmed formas och skapas till tänkande individer. Genom kulturella och 
sociala erfarenheter samt i samspel med andra, formas vi till tänkande, kännande och 
kommunicerande individer. Språket ses som kollektivt, intellektuellt och individuellt redskap. 
Människans tänkande, det inre talet, formas genom olika språkliga och kommunikativa 
aktiviteter, vilket har en avgörande roll för människans individuella utveckling och lärande. 
Den sociokulturella teorin betonar människan som biologisk och kulturell varelse där alla 
människor föds in i en ungefär likvärdig utvecklingslinje oavsett kulturella villkor. När 
människan, via språket, börjar kommunicera med sin omgivning uppstår skillnaden hos 
individer och människan präglas då av olika sociokulturella faktorer. 
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Vår forskningsteoretiska utgångspunkt vilar på barns lärande utifrån den sociokulturella 
teorin, där förståelsen hur barn och pedagogers samspelsprocesser främjar lärande i gruppen. I 
Dysthe (2003) beskrivs att lärande enligt sociokulturell teori grundas i relationer, deltagande, 
samspel, språk och kommunikation. Kärnan i lärande grundas i individens närliggande 
miljöer. Säljö (2000) beskriver en viktig aspekt ur ett lärandeperspektiv. Aspekten hur och på 
vilket sätt kunskap inhämtas beror på vilka olika sammanhang vi ingår i och framför allt vilka 
möjligheter miljön, det vill säga de tre pedagogerna, erbjuder. Människan tillägnar sig olika 
kunskaper, både genom kognitiva och fysiska artefakter som kan användas vid deltagande i 
olika kulturella sammanhang. Genom sociokulturell teori menar även Klerfelt (2011) att 
människans handlingar är en väg till meningsskapande. 

2.4.2 Samspel 
I den sociokulturella teorin betonar Säljö (2000) vikten av skapande och återskapande 
läroprocesser som mynnar ur ett aktivt deltagande i social kontext. Människor ingår i 
sociokulturella praktiker, där samspel sker både direkt och indirekt. Genom att nyttja inre 
kognitiva kunskaper möjliggör det för individen att kunna uppträda i sociala komplexa 
situationer och sammanhang. 
 
Förhållningssättet som pedagoger uttrycker spelar en avgörande roll för barns tillägnande av 
olika kunskaper. Säljö (2000) diskuterar lärande som ett resultat av människans relationer, 
möten och dialoger. För att åstadkomma vidgat lärande måste förståelsen finnas över att 
lärande sker hela tiden i vår vardag, människor och material sinsemellan, inte något som sker 
endast vid specifika situationer.  
 
I Dysthe (2003) tolkas Bahktins teorier om dialogens och relationens betydelse i 
undervisningssituationer. För Bahktin innebar dialogen all mänsklig kommunikation som 
socialt organiserad genom dialogiska relationer. Tolkningen ger insyn i den mångfald av 
potential den mänskliga kommunikationen innebär för lärande eftersom den alltid genomsyras 
av människans sociala, kulturella och individuella sidor. Kopplar vi samman Bahktins teori 
där dialogen är en stor potential för meningsutbyte mellan individer, kan pedagoger 
synliggöra, lyfta och upptäcka ett vidgat lärande. 

2.4.3 Artefakter 
Den sociokulturella lärandeteorin, förklarar Strandberg (2006), handlar om vår användning av 
artefakter. Artefakter är verktyg såsom, dator, bokstäver, penna, papper, surfplatta men även 
verktyg för människans förståelse, tänkande och uppfattning om omvärlden. Verktyg förklarar 
Strandberg (2006) som framtaget ur mänsklig aktivitet och fungerar som en förlängning, 
förfining och förkortning, vilket ger människan möjligheter till olika livssituationer som 
annars varit omöjliga att uppnå. I den gemensamma kulturen skapar människan olika 
artefakter, både materiella och intellektuella, för att underlätta samspel i sociala miljöer och 
tillägnandet av kulturella kunskaper. Indirekt ingår människan i relation med omvärlden och 
genom de fysiska samt intellektuella verktygen förmedlas vår relation till omvärlden. 
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Vygotskij poängterar att språket ses som det viktigaste psykologiska redskap människan 
nyttjar. Kommunikationen utvecklar sättet att tänka, kunna förstå andras perspektiv samt att 
språket nyttjas som ett kollektivt redskap i olika sociala sammanhang, för att kunna förmedla 
våra kunskaper vidare (Strandberg, 2006). 

2.4.4 Appropriering 
Appropriering förklarar Klerfelt (2011) som människans sätt att tillägna sig nya former 
genom möten med andra människor och införliva de till sina egna. Appropriering beskrivs 
genom att tillägna sig ett förråd av kunskap, men även att vidga och tillägna sig nya former av 
verktyg med stöd från sina tidigare erfarenheter och kunskaper. Språket ses som betydelsefullt 
verktyg inom appropriering. Kommunikation bidrar till samspel i olika kollektiva 
sammanhang. Surfplatta kan appropriera nya former av kunskap när individer kollektivt 
samspelar med varandra. Eftersom individen skaffar sig större och bredare erfarenheter med 
tiden måste appropriering ses som en ständig process som ständigt vidgas och utvecklas 
(Klerfelt, 2011). 

2.4.5 Proximala utvecklingszonen 
I Säljö (i Forsell, 2011) beskrivs den proximala utvecklingszonen utifrån Vygotskijs teorier, 
vilket beskrivs som det viktigaste perspektiv på barns utveckling och lärande. Vuxnas 
handlingar och förhållningssätt till barnets individuella utvecklingsnivå, är avgörande för 
barnets proximala utveckling. Barnet är ständigt i färd med att bemästra nya vägar att tänka 
och erövra sin omvärld. Rollen som pedagog blir då att stödja och utmana barnet vidare till 
dess närmsta utvecklingszon. Vygotskij menade att den proximala utvecklingszonen visar var 
barnet är just nu i dess utveckling samt vilken grad av ny kunskap barnet bemästrar som ändå 
utmanar barnet på en rimlig nivå. Den kommunikativa förmågan är en viktig funktion från 
vuxna runt barnet, eftersom det hjälper och stödjer barnet framåt i dess utveckling. 
Pedagogers förhållningssätt med barnets proximala utvecklingszon i fokus, benämns inom 
engelskspråkiga termer, scaffolding. Pedagogens närvaro och delaktighet i barns samspel med 
surfplatta är en förutsättning för att veta var barnet befinner sig utifrån dess individuella 
utvecklingsnivå, vilket möjliggör för pedagoger att stödja och samtidigt utmana barnet till en 
rimlig nivå, när barnet samspelar med surfplatta. 

2.4.6 Sociokulturella teorins koppling till barns samspel med surfplatta   
Sammanfattningsvis uppfattas surfplatta utifrån den sociokulturella teorin i studien som en 
social praktik där samspel sker både direkt och indirekt mellan barn samt vikten vid aktivt 
deltagande från pedagoger. De utbyter erfarenheter och för dialoger mellan varandra, genom 
surfplatta som verktyg. I studien anser vi att det är av stor relevans att se surfplatta som 
artefakt som bidrar till ett inre tänkande och förståelse samt se surfplatta som verktyg vilken 
länkar samman barnet med dess omvärld i olika sociala sammanhang. För att möjliggöra detta 
krävs medvetna och deltagande pedagoger som tillgodogör surfplatta som ett tillgängligt, 
utforskande verktyg i de miljöer barn samspelar. 
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2.5 Pedagogiskt förhållningssätt 
Det har visats i forskning om förskolan att pedagogers förhållningssätt påverkar många 
aspekter i förskoleverksamheten (se till exempel Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994). I 
styrdokumenten för förskolan Läroplanen för förskolan (Lpfö98) återfinns pedagogers 
förhållningssätt när värdegrunden beskrivs (Skolverket, 2010a) samt i beskrivningar av barns 
lärande och utveckling. Utifrån Lpfö98 kan ett gott pedagogiskt förhållningssätt beskrivas 
som förutsättning för att utveckla och stimulera barns sociala, språkliga- och kommunikativa 
kompetens. Det innebär att upprättandet av goda fysiska miljöer möjliggör att olika 
lärandesituationer och lärprocesser kan uppstå och pågå. I hela studien är denna beskrivning 
vägledande. 
 
Förenta Nationerna (FN) har definierat barnkonventions artiklar och dess karaktärer samt 
deras innebörder i relationer. Detta genomfördes för att underlätta tolkningar av konventionen 
i olika sammanhang. Fyra principer fastslogs, där själva budskapet syftar till att synliggöra 
viktiga aspekter av konventionen barnsyn. 

 
//…att varje barn, utan undantag, har rätt att få del av sina rättigheter; att barnets bästa skall 
beaktas vid alla beslut som berör barn; att inte bara deras överlevnad utan också utveckling skall 
säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga; samt att deras åsikter skall få komma fram och 
visas respekt (UNICEF Sverige, 2009, s. 13). 

 
När studier genomförs med utgångspunkt i barns rätt till lika utbildning blir det viktigt att utgå 
från dessa fyra principer. Förskolan bör därmed observera hur pedagogiken genomförs utifrån 
barnets bästa för ögonen där verksamheten ger barnet rätt till att utvecklas utifrån dennes 
behov. En verksamhet som ger barn möjlighet till demokratiskt deltagande samt möjliggör att 
barn får framföra sina åsikter när innehåll och genomförande formas i förskolan. 

Rätten till att skapa sin egen identitet framhålls som en annan aspekt av barnkonventionen. 
Denna aspekt blir även en grund i undersökningen av hur pedagogers förhållningssätt till barn 
och deras samspel med surfplatta påverkar barns lärande och utveckling i förskolan. 
Konventionen beskriver varje barns rätt att pröva sig fram till vem barnet är och vill vara. 
Intressant blir då hur barn får rätt till att pröva sin identitet eller hur verksamheterna tillåter 
barns egen kultur att träda fram i förskolan. 

2.5.1 Pedagogiskt förhållningssätt beskrivet i förskolans styrdokument 
I styrdokumenten för förskolan, Lpfö98, framhålls pedagogers förhållningssätt vinklat utifrån 
olika utvecklingsområden. Enligt förskolans normer och värden lyfts det goda föredömet som 
vuxen in, vars förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt över de rättigheter och 
skyldigheter som individer har i ett demokratiskt samhälle. Denne ser varje barns möjligheter 
och engagerar sig i samspelet både individuellt och i grupp. Enligt de utvecklingsområdena 
som lyfter utveckling och lärande, skall verksamheten organiseras på så sätt att goda 
förutsättningar skapas för varje barns individuella behov och förutsättningar. Under detta 
utvecklingsområde betonas vikten av att stimulera barns sociala, språkliga- och 
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kommunikativa kompetenser genom olika uttrycksformer samt upprätta goda fysiska miljöer 
där olika lärandesituationer och processer kan pågå och uppstå i. Utvecklingsområdet som 
berör uppföljning, utvärdering och utveckling, har förskolan som uppdrag att kontinuerligt 
reflektera och utvärdera hur pedagogers förhållningssätt påverkar barns lärande. Pedagogisk 
dokumentation med tydliga genomföranden, uppföljningar och utvärderingar ökar därmed 
kvalitén av förskolans utveckling. Därför bör detta utvecklingsområde ses som grundstomme 
för att säkerhetsställa att förskolan tillgodoser barns möjligheter att utvecklas och lära 
(Skolverket, 2010a). 
 
En av de aspekterna som visats avgörande för förskolans kvalité är pedagogers förmåga att 
reflektera konstruktivt över sitt förhållningssätt till barns lärande (Skolverket, 2005). Där 
betonas vikten av att pedagoger i verksamheten ständigt och kontinuerligt reflekterar och 
diskuterar. Pedagoger som innehar ett målinriktat arbetssätt och förmågan att ta fasta på vilka 
sammanhang och situationer som behöver vidareutvecklas, gynnar lärandeprocessen och 
kunskapsformerna som tillsammans utgör en helhet. Engagemang samt förmåga att föra 
berikade dialoger, bidrar till att barns lärande utvecklas och utmanas i ett meningsfullt 
sammanhang. 
 

För att utveckla ett medvetet förhållningssätt behöver pedagogerna reflektera över sin egen syn på 
barn gentemot läroplanens kunskapssyn samt reflektera över hur detta kommer till uttryck i det 
praktiska arbetet med barnen (Skolverket, 2005, s. 26). 

 
Det är därför av stor vikt att förskolans pedagoger visar hänsyn och respekt för varje barns 
kultur som avspeglas i barns erfarenheter och intressen. Genom att gå utanför den traditionella 
pedagogiken och lyfta in barns kultur så möjliggörs detta. Förskolans uppdrag är att utveckla 
barns förmågor och barns eget kulturskapande (Skolverket, 2010a). 

2.5.2 Pedagogiskt förhållningssätt till det kompetenta barnet 
En avsevärd förändring har skett genom tiderna utifrån synen på barnet och dess skapande av 
kunskap, förändringen har skett från det moderna perspektivet till det postmoderna 
perspektivet. I det moderna perspektivet sågs barnet som ett tomt kärl, tabula rasa, som skulle 
fyllas med kunskap. Perspektivet mynnar delvis ur psykologiska teorier där barnet ansågs som 
biologisk driftstyrd varelse som formas genom fostran. Individen ansågs neutral vid födseln 
och genom familjen, som den primära fostransaktören, formades barnets förhållningssätt till 
omvärlden (Sommer, 2005). Barnet ansågs bräckligt och skört och omgivningen skulle 
skydda och värna om barnets naturliga väsen.  
 
Den andra pedagogiska traditionen, det postmoderna perspektivet, som växt fram är synen på 
barnet som kultur- och kunskapsskapare. Denna syn bygger på att barnet skapar sin kunskap 
genom andra meningsfulla individer. Barnets kunskap kan inte lösgöras från individen och är 
sammanflätad med familj och samhälle i en gemenskap (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994). I 
den sociala process mellan individer, kan barn genom språk och kommunikation, skapa sin 
relation till omgivningen och bli delaktig i kulturen som byggs upp av språk, kultur, 
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kunskaper och etiska värden. Barn utvecklar sin förståelse av omvärlden genom 
meningsskapande aktiviteter de deltar i (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). De 
erfarenheter och kunskaper barnet erfar beror på förutsättningar och möjligheter omgivande 
miljöer tillför barnet. I jämförelse med det moderna perspektivet definieras kunskap idag som 
ett socialt samspel där barn ses som aktiva skapare av sin egen kunskap tillsammans med 
aktiva engagerande pedagoger. Detta beskrivs som kollaborativt förhållningssätt, där den 
medforskande pedagogen ingår på ett respektfullt och ömsesidigt sätt, som utmanar och 
stödjer barnet, i dess väg till kunskap och lärande. En jämställd maktfördelning präglas i 
relationen mellan barnet och den vuxne, det forskande barnet och den medforskande 
pedagogen (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994). 
 
En grundläggande förutsättning för samspel i pedagogisk mening, kräver en ömsesidig 
respekt mellan barn och vuxna. Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) framhåller att pedagoger 
måste kunna i sin professionella roll, inta flera olika perspektiv i barns lärandeprocess och 
tillgå en aktiv passivitet i sin pedagogiska yrkesutövning. Detta innebär för pedagoger att dels 
kunna inta en kommunikativ dialog med barn samt uppmuntra och stödja barn i dess väg mot 
ny kunskap. Samtidigt kunna lyssna och uppmärksamma när nytt kunskapsmaterial behöver 
introduceras, för att möjliggöra vidareutveckling i barns lärandeprocess. Rollen som 
medforskande pedagog ställer krav på att inta en reflekterande och forskande inställning 
gentemot barns arbetsprocess samt sin egen pedagogiska roll. Rollen medför möjligheter för 
pedagoger att analysera barns kommunikation, handlingar och därmed hur barns lärande skall 
kunna utvecklas vidare, poängterar Dahlberg och Lenz Taguchi (1994). Vidare förklarar 
författaren att hela barngruppen skall ses som pedagogisk tillgång då de inbjuder till socialt 
samspel mellan barnen. Förmågan att samspela, diskutera och reflektera bidrar till ett 
demokratiskt arbetssätt och medför en kreativare förmåga för barn i deras skapande av 
kunskap. 
 
Det aktiva och kompetenta barnet, definierar Pramling Samuelsson och Sheridan (2006), som 
ett resursrikt och nyfiket barn med stark vilja till lust att lära. Det innebär att se barns 
möjlighet att lära utifrån varje barns egna förutsättningar och behov. Pedagogen stimulerar 
och utmanar barn från dess behov, förutsättningar, nyfikenhet och intressen. Detta leder till att 
vuxna möter barn i verksamheten med positiv förväntan att barn kan och vill, vilket leder till 
att vuxna ser alla barns kompetenser och att kompetens uttrycks individuellt. 
 
Att lyfta kunskapens mångfald i grupp och nyttja barns olika kompetenser, bidrar till att barns 
olikheter ses som tillgång. Strävansmålen i Lpfö98 visar att verksamheten skall stimulera 
barns förmåga att tillsammans utforska, förklara, argumentera och dra slutsatser där 
pedagogers förhållningssätt till barns skapande av kunskap ses som en viktig parameter för 
hur lärandemiljön skapas runt barnen (Skolverket, 2010a). Strandberg (2006) drar liknelser 
mellan att använda datorns kompetenser som att ta hjälp av andra. Oavsett om barn använder 
en kompis, pedagog eller surfplatta kan detta ses som att låna andras kompetenser. Datorn 
tillskriver andra kompetenser och möjliggör lärande utifrån varje individs personliga lärostil. 
Strandberg (2006) beskriver datorn inte bara som enskild artefakt, utan som multimedial 
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kapacitet i liknelse med en hel verktygslåda. Barn som leker med IKT kan betrakta en helt ny 
värld där ett flertal kommunikationsmöjligheter erbjuds. 

2.5.3 Pedagogiskt förhållningssätt till IKT 
Ur en studie av Ljung-Djärf (2004) framkommer det tre karaktäristiska uttryck i pedagogers 
förhållningssätt gentemot datorn som pedagogiskt verktyg. Dessa beskrivs som (A) ett hot mot 
andra och viktigare aktiviteter; (B) ett tillgängligt val och (C) som ett viktigt inslag i 
verksamheten. Pedagogers olika förhållningssätt visar den skiftande syn som nyttjandet av 
dator har i förskolan. Dessa tre olika förhållningssätt utgör författarens förförståelse och 
kommer att relateras till, som underlag och stöd för vår undersökning. 
 
A. Datoranvändandet som ett hot mot andra och viktigare aktiviteter 
Personalen anser att datorer inte bör prioriteras i verksamheten utan att det verbala språket är 
viktigare och datorn ses som ett hot mot andra delar såsom lek- och kommunikationsförmåga. 
Pedagogen anser att för mycket vistelse framför datorn är skadligt. För personalen är 
deltagandet med barn och dator av låg prioritet och en förhoppning att aktiviteterna inte 
skapar för mycket tekniska problem. Detta förhållningssätt till datorn som pedagogiskt 
verktyg beskriver Ljung-Djärf (2004), skyddande. 
 
B. Datoranvändandet som ett tillgängligt val 
Under denna kategori ses datorn som ett kollektivt projekt av de barn som aktivt väljer att 
arbeta med datorn. Personalen tror att aktiviteterna smittar av sig till de övriga i barngruppen. 
De är även positiva till flera deltagare runt datorn. Personalen involverar sig spontant och vid 
behov av hjälp i barns aktiviteter. Detta förhållningssätt till datorn som pedagogiskt verktyg 
beskriver Ljung-Djärf (2004), stödjande. 
 
C. Datoranvändandet som ett viktigt inslag i verksamheten 
Denna kategori förespråkar datorn som en viktig komponent och att sitta vid datorn innebär 
ett lärande, pedagogerna vill uppmuntra att använda datorn mångfasetterat. Denna kategori av 
pedagoger ser det som personalens ansvar att introducera alla barn i användandet samt att 
fördela tiden i barngruppen. Detta förhållningssätt till datorn som pedagogiskt verktyg 
beskriver Ljung-Djärf (2004), vägledande. I författarens studie visas att möjligheterna till 
lärande och utveckling i samspelet vid datorn, är mångsidig beroende på pedagogernas olika 
förhållningssätt. Möjligheterna och begränsningarna beror främst på hur verksamheten 
uppmuntrar och erbjuder barn att samspela med datorn. 

 
I den skyddande miljön framträder dessa begränsningar tydligast. I de stödjande respektive 
vägledande miljöerna, å andra sidan, deltar barn i samspel där kollektivets erfarenheter, kunskap 
och färdigheter kontinuerligt medierats och utökas i gruppen (Ljung-Djärf, 2004, s. 87). 

 
En av de slutsatser studien visar är att pedagoger som intar stödjande och vägledande 
pedagogiskt förhållningssätt, handlar enligt sociokulturella teorin. Detta stödjer barns lärande 
genom att de samspelar med andra och därmed delar kunskap och kompetens, vilket bidrar till 
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erfarenheter till sitt eget lärande och därmed utvecklas i sitt inre av yttre erfarenheter. 
Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) framhåller barnet som egen forskare och skapare av 
kunskap där pedagoger är medforskare på barnets väg. Som medforskare ingår den vuxne i 
arbetsprocessen som bör präglas av lyssnandets och frågandets konst, det vill säga ” //…att 
som vuxen inte ge barnen svaren innan de ställt frågorna…// ” (s. 30). 
 
Hur pedagoger förhåller sig pedagogiskt till aktiviteter med datorn inom verksamheten 
diskuterar Ljung- Djärf (2004). Författaren beskriver att pedagogerna i studien handlar enligt 
förskolans praxis och kultur, det vill säga hur det är accepterat att agera i verksamheten. När 
ett nytt verktyg som datorn började inverka i olika pedagogiska praktiker, så förhandlade 
pedagogerna gentemot förskolans värdegrund om verktyget var accepterat som pedagogiskt 
verktyg. Olika material anses viktiga och värdefulla om de passar inom ramen för god 
pedagogisk verksamhet. Pedagogerna beskrivs som kulturbärare och upprätthållare av ramar 
för den goda pedagogiken. Vilka ramar verksamheten skall bestå av är beroende av 
pedagogernas intresse, vilja och nyfikenhet. I resultatet av Plowman, Stephen, & McPakes 
(2010) studie beskrivs att pedagoger inte är medvetna av hur mycket techno-literacitet barn 
har i sin invävda kulturella kunskap från hemmet och därför kan pedagoger inte utmana och 
stimulera det teknologiska lärande på förskolan. I Plowman, Stephen, & McPakes (2010) 
studie visas att de tekniska färdigheter barn utmanas i på förskolan som pedagoger väljer att 
utveckla, är inte i jämförelse med de färdigheter som barn redan har och erfar i sin hemmiljö. 
 

För att datorn ska kunna brukas i samklang med andra och olika resurser i den pedagogiska 
praktiken måste både resurserna och den praktik de ingår i ständigt omskapas och relateras till 
varandra (Klerfelt, 2007, s. 122). 

 
Det är när pedagoger sätter barn i centrum i verksamheten och närmar sig barns intressen och 
därmed tillåter deras mediakultur i den traditionella pedagogiska kulturen som två kulturer 
närmar sig varandra. I detta möte finns potential för meningsskapande i olika former menar 
Klerfelt (2007). 
 
I studien av Klerfelt (2007) visas stöd att det är en nödvändighet att pedagogerna innehar 
kompetens för att stötta barn och att pedagogerna använder sig av olika diskursiva 
pedagogiska verktyg för att barn skall få tillgång till de pedagogiska praktikernas diskurser. 
När barn kan socialt delta i olika praktiker och kan bemästra verktyg som är knutna till dessa, 
skapas förutsättningen att lyckas i andra praktiker inom verksamheten. Ett av de huvudsyften 
som pedagogiska praktiker har är att lära i sociala sammanhang och bemästra olika verktyg, 
som deltagarna sedan kan ta med sig in i framtiden. 
 
Med positiva inkännande och engagerande möten när barn och pedagoger samspelar vid 
datorn sker förändringar i pedagogers positionering. Detta kräver dock en öppenhet hos 
pedagoger att förändra sin trygga pedagogroll. Positionerna i samspelen med barn och dator 
ger barn olika grader av delaktighet och inflytande. Det visar att maktstrukturerna kan ändras 
och barns mediakultur och de pedagogiska praktikerna kan mötas (Klerfelt, 2007). Barns 
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delaktighet och inflytande i den pedagogiska verksamheten blir helt avgörande om pedagoger 
ser sin positionering som fastlåst eller som rörlig. När pedagoger och barn arbetar tillsammans 
med multimediala verktyg blir situationer där pedagoger ibland måste ändra position, att låta 
barn få konkret inflytande genom att visa sin mediekultur för pedagoger, som i sin tur måste 
vara flexibel och kompetent nog att förena den med den mer traditionella 
förskoleverksamheten. Detta skulle skapa större mening för barn och pedagoger (Forsling, 
2011). 

2.5.4 Pedagogiskt förhållningssätt kopplat till barns samspel med surfplatta 
Sammanfattningsvis sett ur ett pedagogiskt perspektiv är medskapande synsätt en viktig del 
av pedagogers olika förhållningssätt till surfplatta i förskolan. I denna studie är en surfplatta 
ett verktyg i ett socialt sammanhang. Enligt Klerfelts (2007) resonemang poängteras vikten av 
att använda surfplatta för att lära av varandra och vikten av medforskande förhållningssätt till 
surfplatta, barn och samspelen mellan dessa. Genom att studien riktar blicken mot surfplatta 
så kan Klerfelts resonemang härledas till surfplatta som pedagogiskt verktyg. Att se surfplatta 
som utgångspunkt med olika pedagogiska positioneringar, medför förändrad bild från den 
traditionella pedagogen till den medforskande pedagogen ur den sociokulturella teorin. Det 
blir för oss intressant, med stöd av Ljung-Djärfs tidigare forskning om pedagogers 
förhållningssätt gentemot datorn som pedagogiskt verktyg, att titta på hur surfplatta som 
pedagogiskt verktyg mottas i dagens förskoleverksamhet. Framför allt blir det intressant att 
titta närmare på pedagogers förhållningssätt till barn och deras samspel med surfplatta i 
förskolan.  
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3. Metod 

I metodkapitlet beskrivs den kvalitativa forskningsansatsen där kvalitativa observationer och 
intervjuer ingår. Dessa har genomförts på en förskoleavdelning där tre pedagoger är 
verksamma. Därefter redogörs för studiens analysmetod som bygger på inspiration av 
hermeneutisk cirkelanalys. 

3.1 Kvalitativ forskningsansats 
Den kvalitativa forskningsansatsen medför en personifierad, djupare kunskap och innebörd i 
undersökningen än en kvantitativ forskning eftersom fokus i vår studie riktas mot relationella 
uttryck (Patel & Davidson, 2003). De empiriska materialen kommer sedan analyseras utifrån 
en inspiration av den hermeneutiska tolkningsansatsen. För att få så rättvis bild som möjligt 
av pågående mänskliga och materiella relationer som ständigt skapas och förändras i 
förskolans verksamhet, lämpade sig en inspiration av hermeneutisk cirkelanalys. Den 
hermeneutiska tolkningen ställer krav på att forskaren försöker skapa förståelse för de 
handlingar, yttringar och texter, utifrån vilken kontext dessa uppstår i. Detta för att sedan 
tolka dessa abduktivt mellan teorier, händelser i empirin samt gentemot sin egen förförståelse 
(Patel & Davidson, 2003). De empiriska materialen består av kvalitativa observationer och 
intervjuer. 

3.1.1 Kvalitativa observationer 
Observationer beskriver Patel och Davidson (2003) som en användbar metod vid insamling av 
information som rör beteenden i dess naturliga tillstånd. Beteenden definieras som uttryck för 
fysiska handlingar, verbala uttryck, relationer mellan individer samt känslouttryck. Den kända 
observatören beskrivs som en person vilken är känd av verksamheten där observationen sker. 
Att som observatör inta en icke-deltagande position ställer krav på att observatören är bekant 
med de individer som deltar, för att beteenden skall framträda naturligt. När forskningen 
syftar till att samla in all information som sker i olika händelseförlopp, det vill säga när 
observatören tar in alla skeenden som händer i rummet, benämns detta som ostrukturerad 
insamling genom observationer (Patel & Davidson, 2003).  

3.1.2 Kvalitativa intervjuer  
En ostrukturerad intervju är ett sätt att förstå intervjuarens perspektiv på ämnet och därmed få 
djup i dennes uppfattning. Detta genomförs på systematiskt sätt, men även att svaren 
antecknas ostrukturerat vilket även benämns som intervjuer med öppna frågor (Svenning, 
2003). Intervjuer formade som öppna frågor, framhåller Kvale (2009) som positivt för 
studiens reliabilitet. Avsikten med frågorna var att få individuell uppfattning om 
intervjupersonens relation till surfplattan. Vikten låg på att frågorna var öppna men även 
betoning på känsla. Förmåga till medkänsla och empati spelar viktig roll vid en kvalitativ 
intervju med hermeneutisk inriktning (Patel & Davidson, 2003). 
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Kvalitativa intervjuer beskriver Svensson och Starrin (1996) som metod för att upptäcka och 
skapa förståelse för icke kända företeelser, nya fenomen, egenskaper, händelser eller 
innebörder hos den intervjuade. Vikten ligger vid att skapa bakgrundskunskap och 
förförståelse över vad som är känt och icke känt före intervjun sker, för att kunna öppet fånga 
in den nya kunskapen. I detta sammanhang är det av stor vikt att dessa förkunskaper inte 
påverkar och därmed motverkar intervjun på ett negativt sätt. Kvalitativa intervjuer beskrivs 
som en vägledd konversation genom att frågor och svar under intervjun utvecklas utifrån 
tidigare frågor och svar. Eftersom en kvalitativ intervju inbjuder till oförutsägbara utsagor, 
framhålls uppmärksam och fantasirik som några kriterier hos intervjupersonen. Vidare 
förklarar författaren att intervjuaren ses som medskapare av intervjupersonens resultat. 
Händelseförloppet under intervjun beror på hur samspelet ser ut mellan intervjuaren och 
intervjupersonen. Frågor som ställs i en kvalitativ intervju skall till en början vara så öppna 
som möjligt men ändå inneha riktat fokus och att omfattningen på svaren på förhand inte är 
bestämda. I den kvalitativa intervjun framhåller Patel och Davidson (2003) att intervjuaren 
och intervjupersonen tillsammans bör bygga upp meningsfullt och sammanhängande 
resonemang om det fenomen som ska studeras. En fördel vid insamling av empiri vid 
intervjuer enligt Patel och Davidson (2003), är att nyttja ljudinspelning i fråga om ordagrant 
återgivande av olika uttryck för att möjliggöra studiens tillförlitlighet.  

3.2 Reliabilitet och Validitet 
I den kvalitativa studien beskriver Kvale (2009) att reliabilitet handlar om 
forskningsresultatets tillförlitlighet, vilket behandlas i fråga om resultatet är möjligt att 
reproduceras av andra forskare och vid andra tidpunkter och tillfällen. Patel och Davidson 
(2003) poängterar att detta även handlar om tillförlitligheten i hela processen, inte bara i 
själva datahanterandet. Trost (2010) menar att en mätning av hög reliabilitet är en stabil 
mätning som är likvärdig genomförd av alla informanter inom studien. Öppna frågor 
framhåller Kvale (2009) som positivt för reliabiliteten i undersökningar som utförs. 
 
Med validitet, avser Svenning (1997), undersökningens förmåga att mäta det som avser att 
mätas. Däremot finns det många faktorer som kan påverka graden av validitet i en 
undersökning. Dessa kan vara informantens öppenhet, frågekonstruktionen, observationerna 
och intervjuerna. Frågemetoden, det vill säga, utformningen av frågorna, hur informanten 
uppfattar dessa men även hur intervjuaren väver in egna värderingar i samtalet och frågorna, 
ses som den mest avgörande faktorn för graden av undersökningens validitet. 
 
Vid kvalitativa studier bör processen ses som utgångspunkt. Eftersom kvalitativa studier 
syftar till att se individers förändringar, beteenden eller mönster så är det svårt att göra 
mätningar eftersom mänskliga handlingar och relationer ständigt förändras. Ses människan 
som kulturellt skapad av erfarenheter genom andra och historian, blir det tydligt utifrån denna 
synpunkt, att det försvårar återskapandet av data i andra tillfällen, situationer eller med andra 
människor på ett likvärdigt sätt. I kvalitativa studier bygger forskaren upp trovärdighet genom 
att datainsamlingen skall vara seriös och relevant gentemot syfte och frågeställningar. Det 
skall framgå att forskaren reflekterar över de etiska aspekterna vid insamlingen samt 
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avrapporteringen av data (Patel & Davidson, 2003). Generellt beskriver Patel och Davidson 
(2003) att validitetsproblematiken i kvalitativa studier ligger främst i insamlingen av data, hur 
tolkningarna i analysen är utförda samt om forskaren kan kommunicera dessa tolkningar i 
resultatet. 

3.3 Etiska riktlinjer 
Genom att följa de etiska riktlinjer Vetenskapsrådet beskriver till följd av 
individskyddskravet, har studien genomförts utifrån denna riktlinje. Individskyddskravet 
består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). I samband med att undersökningen påbörjades informerades om 
syftet för studien samt att undersökningen var frivillig och kunde avbrytas när så önskades. 
Detta upprepades även inför observationerna samt de kvalitativa intervjuerna. Alla 
medverkande delgavs även information om att det insamlade materialet är konfidentiellt, att 
medverkande avidentifieras samt att materialet endast används för studiens ändamål. 

3.4 Urval/ Undersökningsgrupp 
För att undersöka hur pedagogers förhållningssätt till barn och deras samspel med surfplatta 
påverkar barns lärande och utveckling, valdes slumpmässigt en avdelning i en förskola i 
Norrbottens kommun. Undersökningen genomfördes på en avdelning med 18 barn. 
Kvalitativa intervjuer genomfördes med tre pedagoger på en avdelning för att möjliggöra 
informationsinsamling så att en helhetsuppfattning skulle kunna belysas. I resultatdelen 
fingerades pedagogernas namn och benämns Birgitta, Karin och Lotta. 

3.5 Genomförande 
I studien genomfördes observationer av tre pedagoger som arbetar med surfplatta som sedan 
efterföljdes av intervjuer.  

3.5.1 Observationer av pedagoger som arbetar med surfplatta 
Genom observationer samlades delar till vårt empiriska underlag in. Eftersom vi observerade 
för att samla så mycket information som möjligt utifrån syftet med studien, valdes 
ostrukturerad observationsform där vi deltagit som kända, icke-deltagande observatörer. 
Fokus för observationerna riktades mot surfplattan och barnen samt pedagogernas samspel vid 
dessa tillfällen. Denna frågeställning genomsyrade observationstillfällena vilket kunde bidra 
till undersökningen i form av uppfattningar av pedagogernas förhållningssätt. Vilka olika 
förhållningssätt framträder när pedagoger samspelar med barn och surfplatta?  
 
Observationstillfällena i undersökningen utfördes efter fyra av fem veckor vid en vistelse på 
en förskola, vilket gav oss möjligheterna att inta rollen som känd, icke-deltagande observatör. 
Enligt Patel och Davidsson (2003) är det en fördel att systematisera observationerna för att 
säkerhetsställa ett gott underlag till studien. Vi valde att förlägga observationstillfällena vid 
den fria leken direkt efter barnens lunchvila, bestående av två timmar, då denna stund var de 
tillfällen då barnen i huvudsak spelade applikationer vid surfplattan. Dessa tillvägagångssätt 
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var avsedda att ge representativa naturliga beteenden när pedagoger samspelade med barn och 
surfplatta. Under observationerna fördes anteckningar, och i direkt anslutning skrevs 
reflektioner, med frågeställningarna i fokus, över vilka olika beteenden, samspel och 
kroppsuttryck vi uppmärksammade, samt vilka möjligheter till samspel som skapades av 
pedagogerna.  

3.5.2 Intervjuer med pedagoger som arbetar med surfplatta 
Fokus med de kvalitativa intervjuerna var att samla information för att kunna upptäcka och 
skapa förståelse över den intervjuades uppfattningar om barns lärande med surfplatta och hur 
de skapade möjligheter till lärande. Detta ger oss ytterligare förståelse och djupare insikt över 
pedagogernas olika uttryck och handlingar i verksamheten när barn samspelar med surfplatta. 

Denna frågeställning har genomsyrat intervjuerna för att öka validiteten och reliabiliteten med 
studien. Vilka möjligheter till samspel och lärande skapas utifrån pedagogers förhållningssätt 
till barn och deras samspel med surfplatta? Informanterna fick dessa fyra frågor att utgå ifrån, 
vilket legat till grund för våra intervjuer. Vad är surfplatta för dig? Hur använder du som 
pedagog surfplatta tillsammans med barn? Varför väljer ni den arbetsmetoden? Vilka 
möjligheter ger den metoden till att lyfta barns lärande? Dessa fyra frågor vidareutvecklades 
med passande följdfrågor under intervjuernas gång beroende på hur samtalet fortlöpte. En 
medvetenhet om rollen som intervjuare innebär, att förhålla sig till att vara subjekt med egna 
uppfattningar och erfarenheter som kan avspeglas och påverka samtalet. Trost (2010) anser att 
intervjuaren bör inta olika grader av empati för att kunna förstå informanten utan att lägga in 
egna värderingar. Vid intervjuerna delgavs pedagogerna information om vårt syfte med 
studien, de tillfrågades om inspelning av intervjun, klargjordes om avidentifieringen samt att 
materialet endast skulle användas i studiesyfte. Två av de tre intervjuerna nedtecknades. Den 
tredje intervjun spelades in för att få så exakt svar som möjligt. Efter intervjuerna 
analyserades dessa för att fokus på syfte och frågeställningar skulle hållas tydliga. 

3.5.3 Kategorisering av observationer och intervjuer 
Observationerna och intervjuerna kategoriserades utifrån de rådande mönster som analysen av 
uttryck visade. Observationerna strukturerades utifrån de förhållningssätt som pedagogerna 
visade vid samspelet med barn och surfplatta. Intervjuerna kategoriserades utifrån de samspel- 
och lärandemöjligheter som pedagogerna uttryckte och skapade genom deras förhållningssätt 
till samspel vid surfplattan.  
 
När vi tolkade språktexten utifrån kategorierna från observationerna och intervjuerna har vi 
dels tolkat meningsbärande faktorer var för sig men sedan även tillsammans. Detta resulterade 
i djupare förståelse över olika förhållningssätt samt varför dessa förhållningssätt uttrycktes 
som det gjorde under insamlingen av data.  

3.5.4 Analysmetod- hermeneutisk tolkning 
Den hermeneutiska cirkelanalysen förklaras genom att en text i sin helhet tolkas utifrån 
enskilda delar. Tolkningarna utifrån textens delar relateras sedan tillbaka till helheten. Denna 
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cirkelrörelse poängteras som en god cirkel, vilket möjliggör djupare förståelse av meningen 
och innebörden i texten (Alvesson & Sköldberg, 2008; Kvale, 2009). Till skillnad mot 
positivister, som ser på delarna bit för bit, försöker hermeneutikern se helheten utifrån delarna 
och delarna utifrån helheten. Denna syn på forskning kallas för holism, där helheten är mer än 
summan av delarna. Till skillnad från positivister, anser postmodernister att den 
hermeneutiska tolkningen inbjuder till en mångfald av tolkningar och förståelse utifrån en och 
samma text (Kvale, 2009). Detta används ofta som invändning mot intervjuanalyser med 
hermeneutisk tolkningsansats “olika uttolkare hittar olika innebörder i samma intervju” (s. 
227). För att förstå innebörden i en persons utsagor, handlingar, händelser, texter och bilder 
måste, enligt hermeneutisk vetenskap, forskaren söka efter innebörder i det studerade 
objekten. Genom en inspiration av den hermeneutiska cirkelanalysen tolkas studiens 
datamaterial i resultatet för att vidga förståelsen för pedagogers förhållningssätt till barn och 
deras samspel med surfplatta i förskolan. 
 

De hermeneutiska vetenskaperna bygger på ett intresse i att öka förståelsen mellan människor och 
tillämpar i första hand kunskapsformen tolkning (Ödman, 2007, s. 55). 
 

Innebörderna samlas ihop vid tolkningen och formas till en språktext som sedan studeras i det 
meningssammanhang som den uppstår i (Ödman, 2007). Det blir därmed viktigt att få 
förståelse för vilka meningsbärande faktorer som styr dessa handlingar vid lärande med 
surfplatta. Språktexten blir en del av de samlade uppfattningar, som sedan tolkas till en 
helhetsbild vi uppfattar. Avgörande för hur denna språktext tolkas, beror på förförståelsen av 
det som skall studeras. 
 
Förståelsen eller tolkningen av språktexten förknippas med empati, ett slags förhållningssätt 
som med fantasins hjälp möjliggör ett försök att tänka sig in i den intervjuades situation och 
kontext. Ett empatiskt tillvägagångssätt möjliggör att lättare kunna förstå och uppfatta 
innebörden i handlingen hos den intervjuade (Alvesson & Sköldberg, 2008). I vårt fall ger det 
empatiska tillvägagångssättet en förståelse över pedagogernas olika förhållningssätt gentemot 
den situation och kontext personen befinner sig i. Det är viktigt att väga in, hur personen 
agerar och uttrycker sig gentemot barns lärande och utveckling i samspelet med surfplatta. 
 
Tolkning är en mänsklig handling som utförs när vår förförståelse inte räcker till och 
människan vill förstå, vilket innebär att tolkningen ger betydelse. Tolkningen sker subjektivt, 
det vill säga personen som tolkar påverkar tolkningen utifrån tidigare erfarenheter. Ödman 
(2007) beskriver att forskarens data, i form av utsagor och texter, ska tolkas för att synliggöra 
meningsbärande innebörder, för att på så sätt skapa djupare förståelse över sina 
frågeställningar. En hermeneutisk tolkning måste ses som en tolkningsprocess, vilket 
alternerar successivt mellan att tolka delar ur helheten och vice versa, samt mellan 
förförståelse och förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
 
Beskrivningen av tolkningsprocessen som en pendelrörelse mellan dåtid, nutid och framtid, 
utgör vår analytiska referensram i bearbetningen av data. Eftersom det som tolkas är 
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mänskliga yttranden och handlingar som pedagoger och barn uttrycker i verksamheten, ger 
den hermeneutiska tolkningsansatsen en djupare förståelse, utifrån ett brett underlag av data 
insamlat via observationer och kvalitativa intervjuer.  
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av hur pedagogernas förhållningssätt uttrycktes och 
påverkade barns samspel med surfplattan. Under observationerna och intervjuerna valde vi att 
inte specifikt kategorisera varje enskild pedagogs förhållningssätt utifrån dessa kategorier, 
utan vilka generella förhållningssätt som uppdagades. En pedagog kunde visa olika sätt att 
förhålla sig till situationerna vid surfplattan. Olika faktorer möjliggjorde eller hindrade 
pedagogernas förhållningssätt och därför är inte en pedagog ägare till ett förhållningssätt. 
Resultatet från analysen av observationer visar en helhetsuppfattning av bärande meningar 
som uttrycktes i verksamheten.  

4.1 Kvalitativa observationer av pedagoger som arbetar med surfplatta 
Observationerna är strukturerade utifrån de förhållningssätt som pedagogerna visade vid 
samspelet med barnen och surfplattan. Fyra olika mönster redovisas i resultatet, tillåtande, 
medverkande, tidsstyrt och reglerat. 

4.1.1 Kategorisering av observationer 
Tillåtande  
Ett tillåtande förhållningssätt till barnen och deras samspel med surfplattan visades utifrån 
pedagogens accepterande inställning. Barnen utforskade olika funktioner, de förde dialog 
sinsemellan, konstellationen av barn och antalet barn omkonstruerades genom naturlig 
variation under aktiviteten med surfplattan. Det tillåtande förhållningssättet visar sig vid ett 
observationstillfälle när tre till fyra barn sitter med surfplattan vid bordet. Lotta sitter bredvid 
och pratar både till vuxna som finns i den direkta närheten samt till barnen med surfplattan 
som sitter vid samma bord. Barnen är uppslukade av applikationerna på surfplattan men 
dialogen uteblir. Lotta avbryter vid bråk och meddelar att de får turas om med en inställning 
som är accepterande, lugn och saklig. Händelser i liknelse med denna medverkar till 
uppfattningen att pedagogen med ett tillåtande förhållningssätt, speglas dels av en tillåtande 
förhållning till att nyttja surfplattan men även ett ointresse att samspela fullt ut i barnens 
aktivitet. Sammanfattningsvis nyttjade barnen surfplattan i stor del utan inverkan av vuxna 
under den fria leken då observationerna genomfördes. 
 
Medverkande 
Det medverkande förhållningssättet förklaras genom att pedagogerna visade intresse för 
applikationernas innehåll och struktur samt reflekterade hur applikationerna kunde utmana 
barnens utveckling. Graden av pedagogiskt innehåll varierar mellan olika applikationer och 
förhållningsättet visar att pedagogerna medverkar i surfplattans användning. Det fanns en 
tanke att reflektera över innehållet i materialet för att utveckla barnens lärandeprocesser. Det 
visar även att pedagogen medverkar fysiskt med barnen och dialogen mellan parterna uppstår 
i mötet mellan individer och surfplattan som artefakt. I ett observationstillfälle som speglar 
denna kategori visar Lotta, som har laddat ner en ny applikation med inriktning mot mindre 
barn, hur hon använder sig av surfplattan för att väcka nyfikenhet. Lotta sätter sig med 
surfplattan i knät och visar skärmen för några barn. Samtidigt pratar Lotta med barnen om vad 
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de ser på skärmen och vad spelet syftar på. Mindre och större barn provar applikationen och 
ett intresse uppstår över händelserna på skärmen. Sammanfattningsvis uppfattades 
förhållningssättet genom ett nyfiket sätt att prata med barnen. Hur pedagogen valde att ställa 
frågor till barnen, om hur de spelade och varför de spelade, visade att kommunikationen 
bidrog till mötet mellan individerna. Det avgörande karaktärsdrag i den medverkande 
kategorin var närheten i dialogen, intresset och nyfikenheten i barnens göromål och den 
likvärdiga balans av maktfördelning som visades mellan barnen och den vuxne. 
 
Tidsstyrt  
Det tidsstyrda förhållningssättets övergripande fokus var hur pedagoger valde att styra 
barnens nyttjandetid via klockan. Nyttjandetiden definieras av den tid som barnen gav 
tillåtelse till att använda surfplattan. Under den fria leken vid surfplattan var pedagogerna 
uppmärksammade på flera händelser i rummet, några barn lade pärlplattor, ritade, lade pussel 
eller spelade på surfplattan. Detta resulterade i att barnen uppmärksammades i störst 
utsträckning när omfånget av tiden vid surfplattan skulle ändras eller problem skulle lösas. 
Under ett observationstillfälle sitter en till två barn vid surfplattan i anslutning till de bord som 
brukas vid måltider. De pratar uppmuntrande mellan varandra när de använder olika 
applikationer. Karin befinner sig hela tiden i samma rum, som efter en tid närmar sig barnen 
och säger: “Nu har ni spelat färdigt” och hänvisar till att de suttit länge med surfplattan i 
förhållande till vad klockan är. Vid ett observationstillfälle har fyra barn hunnit sitta en 
kortare stund vid surfplattan. Birgitta kommer in och säger: “Nu har ni suttit nog länge vid 
surfplattan, nu behöver jag använda den” Birgitta tar med sig surfplattan för att genomföra 
reflektion och dokumentation av dagens styrda gruppaktivitet som skett tidigare på dagen. 
Genom att titta på klockan och därefter meddela barnen att de brukat surfplattan en längre tid, 
visade därmed att tiden fick stor betydelse.  
 
Reglerat 
Det reglerande förhållningssättet visades genom observationerna, att pedagogerna uttryckte 
oro över den skadliga påverkan som kunde uppstå om barnen satt en längre stund vid 
surfplattan. Under ett observationstillfälle gestaltades detta när ett barn, som hade ett starkt 
intresse för surfplattan inte tilläts nyttja den, eftersom barnet hade suttit många dagar i följd 
och en lång tid vid varje tillfälle. Karin tar bort surfplattan och vill för observatören förklara 
sitt agerande genom att barnet blir uppslukat och därmed uppvisar ett beteende som får Karin 
att reagera. Hon förklarar att hon känner en stor oro över barnets välbefinnande när 
surfplattan, enligt henne, fick negativa konsekvenser och tog över barnets andra lekande 
aktiviteter.  
 
Pedagogernas personliga uppfattningar om vilka pedagogiska material som är accepterade i 
verksamheten visades även genom det reglerade förhållningssättet. Att surfplattan som 
verktyg inte värderades likvärdigt med övrigt material såsom lego, bygg- och skapande 
material uppfattades i observationerna. Det gestaltades genom att de barn som visade stort 
intresse och nyttjade surfplattan frekvent, fick en tydligare regelstyrning än övriga barn i de 
övriga aktiviteterna samt genom hur många barn som fick delta. Detta fick en konträr effekt 
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på barnets fortsatta positiva utveckling och lärande. Regelstyrningen korrigerade den 
generella tillgången och nyttjandet av surfplattan.  
 
Nyttjandet och behovet av reglerstyrning uppfattade vi som ett kontrollinstrument, dels för att 
minska den skadliga påverkan som spelandet på surfplattan kunde medföra men även ett 
kontrollinstrument som säkerhetsställde den pedagogiska kvalitén i verksamheten. Dessa två 
faktorer resulterade i att delaktigheten mellan barn och vuxna minskade. Detta noterades i 
observationerna att meningsskapandet i barnens samspel blev underordnat och reglerna blev 
överordnad. Lärandesituationer genom delaktighet i dialoger gick därmed förlorade.  

4.2 Kvalitativa intervjuer med pedagoger som arbetar med surfplatta 
Dessa fyra frågor har legat till grund för våra intervjuer. Vad är surfplattan för dig? Hur 
använder du som pedagog surfplattan tillsammans med barn? Varför väljer ni den 
arbetsmetoden? Vilka möjligheter ger den metoden till att lyfta barns lärande? Intervjuerna 
har kategoriserats i fyra mönster. Mönstren speglar vilka möjligheter till samspel och lärande 
som skapades av pedagogernas förhållningssätt vid samspelet med surfplattan.  

4.2.1 Intervjufrågor samt sammanställning av svar 
Surfplattans betydelse för pedagogerna 
För Birgitta var surfplattan framförallt ett hjälpmedel för pedagogerna att synliggöra barns 
meningsskapande. Hon berättade att en diskussion har förts hur pedagogerna skall jobba med 
surfplatta i barngruppen och belyser att surfplatta är ett utvecklingsområde på förskolan.  
 
Teknik i förskolan mottogs med glädje av Karin, eftersom upplevelsen var att barn är många 
steg före i dagens teknikutveckling. Surfplattan sågs som ett verktyg med möjligheter för alla 
att använda på ett mångfasetterat sätt. Däremot sågs surfplattan som ett verktyg som är i 
behov att kritiskt granskas och då framförallt applikationernas funktion och syfte. Spelen i 
förskolan, anser pedagogen, ska utmana barnens lärande. Därför bör inte applikationerna vara 
likadana i hemmiljön som i förskolan utan innehållet skall ligga på en högre nivå. För Karin 
är surfplattan ett utvecklingsområde för pedagogers förhållningssätt eftersom det uppfattas 
som ett nytt pedagogiskt verktyg. 
 
Även Lotta uttryckte surfplattan som ett nytt och enkelt pedagogiskt hjälpmedel att tillgå vid 
reflektion där foto- och filmfunktionen är till stor hjälp för att kunna delge barnens 
reflektioner. Funktionerna möjliggjorde att se filmen eller fotografierna flera gånger och 
därmed se och upptäcka olika sekvenser och fenomen vid olika tillfällen. Lotta framhöll att en 
samsyn och gemensamt syfte bör definieras i arbetslaget över vilka applikationer som skall 
finnas tillhanda för att surfplattan skall nyttjas effektivt på rätt sätt. Surfplatta får sin innebörd 
genom vilka definitioner pedagogerna har på verktyget. Hon uttryckte att alla i arbetslaget 
inte är ense om surfplattans innebörd och för att få en gemensam syn måste utvecklingen av 
den gemensamma bilden ses som en process för att det skall avspeglas i verksamheten. Lotta 
betonade sin rädsla över att nyttjandet av fel sorts applikationer resulterade i att surfplattan 
upplevdes som en sorts barnpassning. Viljan över att surfplattan skulle nyttjas som 
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komplement, exempelvis för de mindre barnen som ännu inte hade färdigheten att hålla i en 
penna och rita, låg i större fokus. Därför sa hon att dessa barn kunde använda surfplattan som 
hjälpmedel och börja med att rita på den för att sedan rita med pensel. 
 
Pedagogens användning av surfplattan tillsammans med barnen 
Birgitta uttrycker sin medvetenhet över att barnen samspelar på olika sätt och de innehar olika 
nivåer av kompetens kring nyttjande av surfplattan. Hon tar oftast fram surfplattan efter vilan, 
men nyttjar den även under den styrda grupptiden där pedagoger och barn arbetar i 
projektform. Birgitta framhåller sammanfattningsvis att surfplattan är ett område under 
utveckling. 
 
Karin förklarar tidsbristen som ett hinder till pedagogernas begränsade möjligheter att 
samspela med barnen och surfplattan. Hon berättar att surfplattan nyttjas med barnen som 
dokumentationsverktyg och reflektionsverktyg i barngruppen, framför allt under den styrda 
projekttiden med gruppen. 
 
Nyttjande av applikationer framhåller Lotta som ett missnöje. Hon uttrycker även ett motstånd 
mot att spela dessa applikationer med barnen. Däremot beskriver hon ett större intresse av att 
nyttja kreativa pedagogiska applikationer. Belöningsapplikationer, menar Lotta, leder till fasta 
mönster över hur barn skall agera för att lyckas eller misslyckas. Lotta beskriver en vilja att 
tiden vid surfplattan inte ska skall styras av klockan, utan istället vara en flexibel aktivitet för 
att barnen skall få möjlighet att avsluta pågående aktivitet på ett respektfullt sätt. Genom att 
barn behöver olika tid och har olika förutsättningar att ta sig an en uppgift, menar Lotta, att 
det tidsreglerade förhållningssättet kan leda till kränkande behandling då barnet inte får 
avsluta pågående aktivitet. Lotta återkommer till vikten av att uppnå en samsyn i arbetslaget 
över hur de gemensamt skall använda surfplattan. Slutligen menar Lotta att en vilja finns att 
pröva sig fram, att ompröva och att testa andra applikationer för att utvecklas. 
 
Möjligheter att lyfta barns lärande med surfplattan som metod 
Birgitta beskriver surfplattan som ett dokumentationsverktyg som är lätt för barnen att jobba 
med. Surfplattan beskrivs av henne som ett reflektionsverktyg i barngruppen som fångar 
barnens reflektioner i direkt anslutning till händelsen. Applikationerna i surfplattan som finns 
tillförfogande för barnen tycker Birgitta ska relatera till applikationer barnen möter i 
hemmiljö.  
 
Karin upplever surfplattan som ett lätthanterligt verktyg, som enkelt går att illustrera inför och 
tillsammans med barnen. Den är lättillgänglig, “Har den på en gång. Behöver inte springa 
iväg på datorn och ladda in” (Intervju, Karin). Den direkta bildhanteringen ger barnen 
möjlighet att kommentera och bläddra bland bilder. Deras tankar kan återspeglas och Karin 
menar att nya fenomen kan upptäckas av barnens meningsskapande men även upptäcka sig 
själv som pedagog. “Barnen får syn själv på det dom har gjort.” (Intervju, Karin). 
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Surfplattan är enligt Lotta ett konkret och levande dokumentations- och reflektionsverktyg 
som kan nyttjas direkt och snabbt i samspelet med barnen. Nyttjas surfplattan i barngruppen 
kan reflektionerna ske här och nu istället för att skriva ut bilder till nästkommande grupptid 
och därmed fördröja reflektionen till nästa gång. Det innebär att reflektionen sker där och då 
och barnen tappar sin tanke i stunden. Lotta upplever att barnen lär sig av varandra i gruppen 
bland annat genom att se på bilder och filmklipp. Detta inspirerar barnen i deras individuella 
lärande också. Hon beskriver att barn blir inspirerade av reflektionen med andra vilket Lotta 
ser som ett utvecklingsområde. 
 
Birgitta, Karin och Lottas framåtsyftande vision är att surfplattan ska bli ett självklart verktyg 
i verksamheten där surfplattan alltid kan ligga framme.  

4.2.2 Kategorisering av pedagogers arbete med surfplatta  
Dokumentation i barngruppen 
När Birgitta, Karin och Lotta nyttjade surfplattan tillsammans med barnen skedde det oftast i 
den barngrupp som varje enskild pedagog hade ansvar för. Surfplattan blev ett 
dokumentationsverktyg i barngruppen där dokumentationen bestod av bilder och filmklipp. 
De insamlade bilderna och filmklippen gestaltade barnens olika uttryck och togs sedan med 
för att reflektera i barngruppen och dels vidare i arbetslaget.  
 
Reflektionsverktyg i barngruppen 
I intervjusvaren uppfattades surfplattan som ett reflektionsverktyg som pedagogerna 
involverade i barngruppen vid de styrda aktiviteterna. Pedagogerna ansåg att surfplattan gav 
möjlighet att synliggöra barns lärande i den styrda grupptiden, men även kollektivt mellan 
pedagogerna i det större arbetslaget. Reflektionerna togs vidare till reflektionstiden i 
arbetslaget för att utbyta erfarenheter, upplevelser och reflexiva tankar, vilket möjliggjorde 
vidareutveckling av verksamheten.  
 
Synliggöra barns lärande i barngruppen 
Birgitta, Karin och Lotta uttryckte surfplattan som ett mycket gott hjälpmedel. Dels 
kompletterar verktyget barns individuella lärande och dels berikar verktyget lärandeprocessen 
likväl som andra hjälpmedel i verksamheten. De beskriver att barn synliggör sitt eget lärande 
och andras, när pedagoger och barn nyttjar surfplattan i barngruppen. Barns sätt att lära och 
erfara tillsammans med varandra, inspirerar till lärande i mångfald. Detta vidgar barns 
perspektiv på sin levda värld.  
 
Fria leken efter vilan  
Skiftande förhållningssätt upplevdes av pedagogerna i den fria leken. Surfplattan uttrycktes 
som en aktivitet där barnen kunde sitta i lugn och ro för att spela. Intervjusvaren visade även 
en motvilja från pedagogerna att sitta ned med barnen för att delta i spel med 
bedömningsapplikationer, eftersom upplevelsen över kvalitén i bedömningsapplikationer 
stred mot pedagogens intention av verktyget. Viljan från pedagogerna var istället att barnen 
skulle jobba mer kreativt med surfplattan under den fria tiden. Applikationerna syfte var 
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därmed inte att spegla rätt eller fel utan inspirera, entusiasmera och väcka lusten till att lära. 
Detta skulle medföra surfplattan som tydligt komplement i barns lärandeprocess. Pedagogens 
upplevelse av tidsbristen uppdagades påtaglig och därför blev tiden tillsammans med barnen i 
de fria aktiviteterna lidande.   

4.3 Sammanvägning av observationer och intervjuer 
Framträdande mönster är kategoriserade nedan utifrån hur pedagogernas förhållningssätt 
uttrycktes vid nyttjandet av surfplattan med barnen.  
 
Meningsbärande faktorer från observationerna 
Det sammantagna och dominerande intrycket utifrån våra observationer var att surfplattan 
nyttjades utifrån ett dels reglerat och dels tillåtande förhållningssätt till barns och deras 
samspel med surfplatta. Nyttjandet av surfplattan reglerades genom klockan, där yttringar som 
“nu har ni suttit här länge”, var uttryck som förekom vid ett flertal. Det förekom även 
regleringar, utifrån individuella regler, över hur lång tid ett barn bör sitta framför spel. Även 
det tillåtande förhållningssättet speglades genom att barnen ofta vistades tillsammans, utan att 
någon pedagog var närvarande eller samspelade med barnen för att synliggöra vilken kunskap 
barnen erfarit under den fria tiden med surfplattan. En tolkning från observationerna var att 
pedagogerna ansåg att en balansgång mellan barnens nyttjande av surfplattan och andra 
aktiviteter sågs som något positivt. Därav reglerades nyttjandet av tiden genom att plocka bort 
surfplattan från de barn som nyttjade den mest.  
 
Analysen visar dessa meningsbärande faktorer som uttryck för att barnens fria lek inte 
värdesätts på lika villkor som den styrda grupptiden, eftersom surfplattan inte nyttjas på 
samma sätt under dessa leksituationer. Under grupptiden nyttjas surfplattan flitigt under 
kontrollerad tillgång av pedagogerna. I sammansättningen av de tre lärandemiljöerna; den 
fysiska miljön, pedagogen och barnet, ser vi att denna triangulering sällan uppstår i den fria 
leken. Barns tillgång till en medforskande pedagog som samspelar i den fria leken blir därav 
begränsad.  
 
Innebörden i tolkningen av observationerna framträder genom att ställa det kollaborativa 
förhållningssättet gentemot de upplevda intrycken. Genom analysen framträder att 
pedagogernas fulla potential inte efterlevs fullt ut gentemot ett förhållningssätt som innefattar 
en medforskande pedagog.  
 
Meningsbärande faktorer från intervjuerna 
Intervjusvaren speglade ett arbetslag vars fokus var surfplattan som dokumentation- och 
reflektionsverktyg. Kategorierna uttryckte en slutlig uppfattning att huvudfokus för alla tre 
pedagoger var att surfplattan till stor del nyttjades för pedagogisk dokumentation. 
Pedagogerna visade ett tydligt och medvetet fokus på hur arbetet kring att synliggöra barns 
lärande för individ-, grupp- och arbetslag, för att lyfta kompetensen i huset och skapa 
lärandetillfällen hos barnen. Alla tre pedagoger beskrev surfplattan som ett verktyg för den 
styrda gruppaktiviteten. Tolkningen att pedagogen styrde verktyget och dokumentationen, 
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vilket gav intryck över att pedagogen styrde tillgången av surfplattan genom ett disponerat 
tidsutrymme. Surfplattans användningsområde och utrymme begränsades mestadels till de 
styrda och planerade aktiviteter och fick inte samma prioritet i den fria leken som övriga 
pedagogiska material och aktiviteter. 
 
Tolkningen av intervjusvaren får en mening när surfplattan som relativt nytt verktyg ställs i 
förhållande till övrigt material i förskolan. Nya verktyg måste definieras av användarna innan 
den får en verklig pedagogisk innebörd och betydelse. De framträdande mönster från 
intervjusvaren tolkas att pedagogernas gemensamma fokus ligger på vidareutveckling av 
surfplatta som dokumentation- och reflektionsverktyg.  
 
Meningsbärande faktorer från sammantagna observationer och intervjuer 
Sammanvägs de meningsbärande faktorerna från observationerna och intervjuerna, kan 
uppfattningar och tolkningar av pedagogernas olika förhållningssätt sammanfattas till en 
helhetsbild. Beroende på om aktiviteten med surfplattan var styrd eller fri kunde samma 
pedagog inta olika förhållningssätt. I den fria leken överläts kontrollen av surfplattan till 
barnen vilket resulterade till att pedagogerna fick en underordnad position gentemot barnens 
kunskaper och bruk av surfplattan. Underförstådda regler och reglerad nyttjandetid innebar att 
surfplattan inte släpptes fullt ut som fri tillgång i barngruppen. 
 
Den helhetsbild av språktexten som framträder genom tolkningen beskriver pedagogernas 
förhållningssätt till det lärande som skedde mellan barnen och surfplattan i förskolans 
verksamhet. Surfplattan framstod som nytt verktyg vilket måste introduceras på olika nivåer 
för att nå sin fulla kapacitet. Därför blir det pedagogers ansvar och uppdrag på eget initiativ 
att anpassa sig till den digitala kontext och generation som individen idag ingår i. För barn är 
det lättare att förstå den digitala kontexten genom att de föds in i den. Vuxnas förhållningssätt 
gentemot IKT får därför inte nonchaleras. Ett aktivt arbete måste ske för att ge surfplatta dess 
pedagogiska betydelse. Surfplatta som kompletterande verktyg i barns lärande, får inte sin 
fulla potential om förhållningssättet skiftar hos pedagoger och ibland inte sker på ett 
medverkande och medforskande sätt i barns livsvärld. Tolkningen ger även en uppfattning om 
pedagogernas distans till barnens utforskande av deras levda värld.  

4.4 Slutsatser 

Studiens syfte är att få fördjupad kunskap om hur pedagogers förhållningssätt till barn och 
deras samspel med surfplatta, påverkar barns lärande och utveckling i verksamheten. 
Frågeställning till syftet är Vilka olika förhållningssätt framträder när pedagoger samspelar 
med barn och surfplatta? Vilka möjligheter till samspel och lärande skapas utifrån 
pedagogers förhållningssätt till barn och deras samspel med surfplatta? 
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I fråga om studien besvarar frågeställningarna och därmed syftet redovisas i detta avsnitt. 
Vilka olika förhållningssätt framträder när pedagoger samspelar med barn och surfplatta? 
De förhållningssätt studien resultat redovisar utifrån observationerna är ett tillåtande, 
medverkande, tidsstyrt och reglerat förhållningssätt till barn och deras samspel med 
surfplattan. Vilka möjligheter till samspel och lärande skapas utifrån pedagogers 
förhållningssätt till barn och deras samspel med surfplatta? De möjligheter som uttrycktes 
vid intervjuerna av pedagogerna till barn och deras samspel med surfplatta visar att arbetet 
med barngruppen riktar fokus mot dokumentation i barngruppen, reflektion i barngruppen, 
synliggöra barns lärande i barngruppen samt i fria leken efter vilan.  

Sammanfattningsvis belyser analysen av observationerna och intervjuerna följande resultat. 
Tiden vid surfplattan i samband med valet av applikationer, visades få en konträr effekt på 
barnens lekmönster och identitetsutveckling. Detta uppdagades genom att pedagogerna 
uttryckte ett ointresse att samspela och medverka med barnen vid surfplattan. Pedagogerna 
upplevde att barnens lekmönster blev hämmade av spelapplikationerna och det uttrycktes en 
oro över detta. Genom den hermeneutiska cirkelanalysen framträdde surfplattan som ett nytt 
verktyg i förhållande till övrigt material i förskolan i den fria leken. Surfplattan tolkades i 
detta sammanhang inte som likvärdigt med övrigt pedagogiskt material. Framförallt uttrycktes 
valet av applikationer som styrande när pedagogerna värderade surfplattan ur pedagogiskt 
syfte. Verktyget reglerades därför genom tid och tillgång, det vill säga, hur länge barnen fick 
nyttja surfplattan i förhållande till klockan, samt vilken fri tillgång barnen hade till verktyget. 
Genom den hermeneutiska cirkelanalysen visades att verktyget inte definierats av 
pedagogerna fullt ut och därför inte fått en verklig pedagogisk betydelse. Däremot betonar 
pedagogerna verktyget som en utvecklingsprocess med positiv vilja och framtidstro. Detta 
visades även genom handlingar där surfplattan var en viktig del i reflektionsgrupper för 
pedagogiskt dokumentation. Pedagogerna uppfattade surfplattan som ett utvecklingsområde 
inte bara i den styrda gruppaktiviteten, utan även som ett godkänt pedagogiskt material i den 
fria leken.  
 
 



32 

 

5. Diskussion 
I diskussionen bearbetas först studiens kvalitativa observationer och intervjumetoder. Därefter 
följer en resultatdiskussion, där de viktigaste resultaten från studien tydliggörs. Slutligen 
framgår en slutdiskussion samt synpunkter inför fortsatt forskning. 

5.1 Metoddiskussion 
Vårt val av forskningsansats föll på den kvalitativa forskningsansatsen, eftersom vårt syfte var 
att få fördjupad kunskap i pedagogiskt förhållningssätt vid surfplatta. Därför blev denna 
ingång i metod relevant för vår studie. Fördelen med den kvalitativa ansatsen gentemot den 
kvantitativa, är att den ger en djupare och personifierad innebörd i undersökningen (Patel & 
Davidson, 2003). 
 
Valet av insamlingsmetoder föll på både intervjuer och observationer där metoderna kunde 
komplettera varandra och materialet bidrog till en vidgad helhetsbild. Den insamlade empirin 
gav djupare förståelse för de meningsbärande faktorerna och relationella uttryck som visade 
sig. Insamlingsvalet kändes självklart då syftet var att få så bred bild av verksamheten som 
möjligt. Studiens trovärdighet hade förstärkts ytterligare om observationerna kompletterats 
med videoupptagning, för att tydligare kunna se hur pedagogernas förhållningssätt speglades i 
verksamheten när pedagoger, barn och surfplatta samspelar.  
 
Trots medvetenheten att människan alltid ingår i subjektiv relation till varandra som individer, 
var det svårt att förhålla sig så objektiv som möjligt under samtalen. Efter intervjuerna 
diskuterade vi samtalens skiftande karaktär. Avsikten var att ställa frågor för att få individens 
personifierade uttryck. Känslan infann sig dock att informanterna ville knäcka svarskoden 
över de frågor som ställdes. Uppfattningen efter intervjuerna var att informanterna besvarade 
frågorna utifrån vad de trodde vi ville veta, vilket kan påverka tillförlitligheten av svaren 
(Kvale, 2009; Patel & Davidson, 2003). 
 
Öppna frågor enligt Kvale (2009) stärker studiens reliabilitet då informanten kan uppleva 
intervjun som ett informellt samtal. Intervjuerna i vår studie baserades på öppna frågor vilket 
stärks genom Kvales (2009) resonemang då studiens reliabilitet höjs. Ett hinder som 
upplevdes i rollen som intervjuare, var att kunna hantera graden av empati för att förhålla sig 
så objektivt som möjligt under samtalet.  
 
Två av de tre informanterna valde att inte bli inspelade, vilket i sin tur försvårande 
bearbetningen av det insamlade intervjumaterialet. Den intervju som spelades in gav 
möjlighet att återgå och lyssna på språktexten vid behov, vilket gav intervjun högre 
tillförlitlighet i fråga om ordagrant återgivande av olika uttryck enligt Patel och Davidson 
(2003). Något som är viktigt att påtala är hur studien bevarade informanternas intention i 
samtalen samt huruvida intentionen försvann i övergången från informanten till oss, och sedan 
ytterligare mellan oss och den nedskrivna dokumentationen. Eftersom studien hela tiden hade 
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till avsikt att utgå ifrån ett empatiskt förhållningssätt där informantens avsikt i samtalet togs 
tillvara på möjliggjorde detta att intentionen i samtalet bevarades.  
 
Enligt Patel och Davidson (2003) ger insamlingen av empirin den största problematiken kring 
validiteten med kvalitativa studier. Bearbetning av insamlat datamaterial och hur 
datamaterialet handhas från observation till slutlig analys, blir därmed avgörande för studiens 
validitet. Observatörer har en avgörande roll över hur hanteringen genom insamlingen, 
tolkningen och analysen av materialet genomförs. Valet av ostrukturerad observationsform 
ger ett stort ansvar att studera det som skall studeras. Det blev en utmaning att bearbeta och 
hantera insamlingen av de empiriska materialen då vi saknade erfarenhet som observatörer. 
  
Att vara kända icke-deltagande observatörer upplevdes som en bra form för observationerna 
genom att barnen kände sig trygga i situationen. Däremot uppfattades att pedagogerna 
uttryckte osäkerhet i fråga om våra observationer var bedömande och därav uppkom ett 
konstlat beteende från pedagogerna. Någonting som upplevdes problematiskt var att förmedla 
till läsaren de fullständiga intryck av situationerna som observerades eftersom en situation 
består av sammantagna uttryck av mimik, gester, känslor som bara kan upplevas i stunden. 
 
Den hermeneutiska cirkelanalysen beskrivs genom att helhetsintrycket tolkas utifrån enskilda 
delar för att sedan se delarna gentemot helheten (Alvesson & Sköldberg, 2008; Kvale, 2009).  
Därför gav analysmetoden möjlighet att i resultatet visa varje pedagogs förhållningssätt 
gentemot surfplattan och synliggöra vilka bidragande orsaker som påverkade 
förhållningssättet. I studien är denna analysmetod positiv, i den bemärkelsen att den redogör 
för den omliggande kontexten varje persons handlingar och de meningssammanhang de ingår 
i. Någonting som upplevdes negativt med analysmetoden är att inneha förmågan att skala bort 
sina egna föreställningar för att på rättvist sätt få reda på innebörden i de olika informanternas 
språktexter. Detta avgör därmed hur tolkningen framträder samt påverkar tillförlitligheten i 
resultatet. 
 
I tolkningen har empatisk förmåga intagits för att kunna få rättvis och sympatisk bild av 
situationen. Pedagogernas olika förhållningssätt har tolkats som en avspegling i verksamheten 
utifrån yttre och inre faktorer samt deras inställning till hur mycket surfplattan bör integreras 
och prioriteras i verksamheten. De yttre faktorerna kan innebära tillgång på tid, barngruppens 
storlek, fysiska miljöns utformning, fysiskt välmående. De inre faktorerna, såsom kunskap, 
möjligheter till vidareutveckling, styrning och stöd i arbetslaget, psykosociala miljöer på 
arbetsplatsen och fritiden, samt psykiskt välmående överlag. Medvetenheten att vår 
uppfattning och tolkning, som genomförts i verksamheten under detta tidsspann, beror på 
situationer och kontexter samt kan förklaras eller förstärkas med någon av de ovanliggande 
faktorerna. Hade samma studie genomförts vid ny tidpunkt hade resultatet inte blivit 
detsamma. Eftersom studien utforskar levande väsen och en levande verksamhet som ständigt 
förändras och omskapas förblir studien därför aldrig densamma. Resonemanget stödjs i 
Ödman (2007) som beskriver faktorer i en händelse som innebörder som måste sättas ihop i 
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en språktext, detta kan endast studeras i det meningssammanhang och miljö som innebörderna 
uppstår i. 
    
Observationerna riktades specifikt mot ett väl avgränsat omfång där upplevelsen att 
observationerna besvarar vilka olika förhållningssätt som framträder när surfplattan nyttjades. 
Intervjufrågorna riktar sig mot hur pedagogerna arbetar med surfplattan generellt utifrån dess 
egna tankar och erfarenheter samt framtidsvision. Dessa två riktningar följer därför inte 
varandra, vilket har försvårat den hermeneutiska cirkelanalysen, då dessa två riktningar 
ställdes mot varandra. När resultatet analyserats uppstod diskussion om hur väl 
intervjufrågorna riktades i förhållande till syftets utformning, samt om observationer 
genomfördes med för snävt omfång. Hade riktningen av observationerna genomförts både 
mot den tid då surfplattan nyttjades i fri lek samt även mot den styrda grupptiden, hade 
resultatet gett studien ett annat utfall. Skillnaden på riktningen i dessa två 
undersökningsmetoder stärker inte studien i dess fulla mening. Denna diskussion stödjs i 
Svenning (1997) som beskriver att utformningen av frågorna är en av de avgörande faktorer 
som påverkar graden av undersökningens validitet.      

5.2 Resultatdiskussion 
Resultatet från observationerna visade vilka olika förhållningssätt som framträdde till barnen 
och deras samspel med surfplattan. Den samlade språktexten har tolkats och kategoriserats 
utifrån de olika förhållningssätten som uttrycktes, där de tillåtande, medverkande, tidsstyrda 
och reglerande förhållningssättet utmärkte sig tydligast under observationerna  

Resultatet av intervjuerna besvarade vilka möjligheter till samspel och lärande som utmärktes 
mest markant. De tydligaste kategorier som förekom var surfplattan som ett verktyg för 
dokumentation, reflektion och ett synliggörande verktyg för arbetet i barngruppen samt en 
sysselsättning i den fria leken.  

Uppfattningen av situationerna är ett axplock av en pågående process som hela tiden 
förändras vilket inte går att upplevas igen. Våra uppfattningar och tidigare förståelse av ämnet 
påverkade hur tolkningen uppfattades av olika händelser i studien. Därför blev det viktigt att 
belysa vad som visade sig och framförallt vilka innebörder, effekter och faktorer som 
påverkade utfallet. I det skede undersökningen ägde rum befann sig pedagogerna i en 
expansiv fas där de arbetade från grunden att införa det nya mångfasetterade verktyget. 
Undersökningen utfördes även i anslutning till ny termin samt att ny konstellation av barn och 
vuxna hade skett både i barngruppen och i arbetslaget. På grund av dessa faktorer upplevdes 
verktyget ännu inte fått sin fulla betydelse och definition, vilket kan förklara resultatets utfall. 

Surfplattan nyttjades som ett tidsfördriv under tidsperioden mellan lunch fram till mellanmål 
gentemot vad pedagogerna uttryckte i intervjuerna i den styrda grupptiden. Pedagogerna 
uttryckte olika förhållningssätt i en och samma person beroende på om barnen nyttjade 
surfplattan i den fria leken, eller om pedagogerna nyttjade verktyget i styrd grupptid med 
barnen. Möjliga faktorer som påverkade detta mönster kan vara att pedagogerna i det stora 
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hela nyttjade surfplattan som reflektionsverktyg och vid individuell pedagogtid i syfte att lära 
sig bruka surfplattans funktioner. 

En annan möjlig orsak till att surfplattan uppfattades som ett tidsfördriv kunde vara att 
arbetslaget bestod av en pedagog färre, eftersom lunchraster skulle avlösas av pedagogerna 
sinsemellan. Därmed hade pedagogerna inte samma möjlighet att samspela med barnen och 
surfplattan på liknande sätt som de gjorde under den styrda grupptiden. Ytterligare en orsak 
att tidsfördrivet blev ett faktum, var att pedagogerna i stora drag uttryckte missnöje över 
applikationernas syfte. Det vill säga att de spelapplikationer som barnen nyttjade stred mot 
pedagogernas definition av vad som ansågs som ett gott pedagogiskt material. Detta stärks 
även genom Klerfelt (2007) vars studie visar att barns mediakultur och den traditionella 
pedagogiska kulturen är två kulturer som bör närma sig varandra. När dessa samspelar och 
barns erfarenheter och upplevelser sätts i centrum, finns en stor potential för 
meningsskapande i olika former. Tiden vid surfplattan i sammanhang med valet av 
applikationer, upplevdes som en konträr effekt på barnens lekmönster men även på 
identitetsutvecklingen. Därför fokuserades inte pedagogens delaktighet vid surfplattan lika 
mycket som vid de övriga aktiviteter. Framförallt var denna konträra effekt den upplevelse 
och oro pedagogerna såg i barnens begränsade lekmönster och detta kopplades samman med 
spelen på surfplattan. Den skadliga påverkan som uppfattades av pedagogerna kan vi även se i 
tidigare studier av Ljung-Djärf (2004) där pedagogers olika förhållningssätt gentemot datorn 
som pedagogiskt verktyg uttrycktes, både mot skadlig och mindre skadlig riktning samt mot 
ett tillgängligt val och ett viktigt inslag. Pedagogerna visade ändå medvetenhet över hur de i 
större utsträckning bör arbeta med surfplatta som verktyg i barngruppen både i styrd grupptid 
och fri lek. I dag föds barn in i en digital generation vilket gör att pedagoger inte har en fri 
valmöjlighet om IKT skall ingå som metod i förskolan. I en studie av Forsling (2011) betonas 
inte bara om pedagoger ska välja att arbeta med IKT, utan snarare hur pedagoger ska arbeta 
med IKT som verktyg. 

Huruvida pedagogerna i våra intervjuer uttryckte surfplattan som ett verktyg för lärande eller 
som lek och tidsfördriv, upplever vi bero på deras personliga intresse och erfarenheter av 
surfplattan. Detta resulterade i att pedagogerna intog tillåtande, medverkande, reglerat eller 
tidsstyrt förhållningssätt, vilket även gav verktyget dess innebörd och betydelse. I enlighet 
med Lpfö98 består vårt samhälle av stort informationsflöde och snabb förändringstakt, som 
därmed ställer krav på förmåga till kommunikation, kunskapssökande och samarbete 
(Skolverket, 2010). Dagens samhälle ställer krav på medborgaren att kunna vara flexibel och 
hantera det enorma informationsbruset, som även ställer krav på pedagoger i förskolan att 
stödja och vägleda barn för att utveckla digitala kompetenser inför den demokratiska 
medverkan i samhället (Bjurulf, 2011; Liberg m.fl., 2007). Kravet belyses även i studier av 
Plowman, Stephen, & McPakes (2010) samt Klerfelt (2007) som redogör för pedagogers lägre 
kunskap om vilken nivå barn befinner sig i sin utveckling av techno-literacitet. Studierna 
synliggör den kulturella klyfta som uppstår mellan hemmet och förskolan där pedagoger i 
verksamheter inte utmanar varje barns proximala utvecklingszon utan lärandeaktiviteter läggs 
på en generell nivå där verksamheten tror att barnen befinner sig på. Därför blir det viktigt att 
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barn får tillgå en likvärdig utbildning samt teknik som utmanar i förskolan, i förhållande till 
den teknik de nyttjar i hemmiljö. En tillgänglig miljö som omger barn med modern teknik blir 
ett sätt att ingå i vårt moderna tekniska samhälle med god digital kompetens. 

En stor positiv vilja och framtidsvision hos pedagogerna upplevdes i undersökningen, där 
surfplatta som verktyg var ett viktigt inslag som dokumentation och reflektionsverktyg. Detta 
överensstämmer med förskollärarens uppdrag i Lpfö98, att kontinuerligt reflektera och 
utvärdera den pedagogiska verksamheten med tydliga genomföranden, uppföljningar och 
utvärderingar vilket ökar kvalitén av förskolans utveckling. Detta utvecklingsområde skall ses 
som grundstomme för att säkerhetsställa att förskolan tillgodoser barns möjligheter att 
utvecklas och lära (Skolverket, 2010). Pedagogerna ansåg att surfplatta är ett effektivt och 
lätthanterligt verktyg. En viktig slutsats är att pedagogerna nyttjade surfplattan för att 
synliggöra lärandet i barngruppen i de olika arbetslagen. Därefter lyfte de reflektionerna för 
att vidareutvecklas och för att utveckla den verksamhet som barnen och pedagogerna befann 
sig i.  
 
I studiens resultat visar att pedagogerna var i ett utvecklingsskede då undersökningen ägde 
rum, där surfplattan var ett nytt verktyg i verksamheten som de ännu inte hade definierat över 
dess användningsområde. Pedagogerna hade inte intagit ett pedagogiskt förhållningssätt fullt 
ut gentemot surfplattan i den fria leken. Därför kom surfplattan i den fria leken att bli ett 
tidsfördriv under reglerade former, både genom tid och tillgång. I intervjutranskript med 
Wahlström (Youtube, intervjutranskript, Elisabet Wahlström 2013-11-15) visar på 
pedagogens förmåga till samspel med barnen och surfplattan. Detta indikerar att IKT blev 
accepterat som metod, surfplattan som pedagogiskt verktyg och ett hjälpmedel i barnens 
lärande och utveckling. Barnens erfarenheter och levda värld blev centrum för lärandet och 
verktyget blev därmed en kompletterande artefakt i barnens lärandeprocesser. Detta berodde 
på pedagogens förhållningssätt till barnen och deras samspel med surfplattan.  
 
Kategorierna som framträtt genom analysen av observationerna och intervjuerna belyst 
följande resultat. Tiden vid surfplattan i sammanhang med barnens val att nyttja 
spelapplikationer, visades genom analysen av delarna, kunde få konträr effekt på barnens 
lekmönster men även på barnens identitetsutveckling. Den oro som pedagogerna uttryckte 
grundades till största del i vilka spelapplikationer som barnen nyttjade. Viljan hos 
pedagogerna var istället att nyttja surfplattan som en förlängning av barnets kompetenser som 
skulle bidra till att utveckla dess lärandeprocess. Pedagogerna hade viljan att surfplattan 
skulle stärka barnens digitala kompetens såsom teknisk färdighet, hämta fram information, 
kunna reflektera över denna samt spara bilder och arbeten, det vill säga att producera och 
kommunicera med och genom digitala medier. Pedagogernas uttryck över detta kan ställas i 
likhet med Europaparlamentets (2006) beskrivning av digital kompetens.  

5.3 Slutdiskussion 
Syftet med studien var att få fördjupad kunskap om hur pedagogers förhållningssätt till barn 
och deras samspel med surfplatta påverkar barns lärande och utveckling i verksamheten. 
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Metoden har gett studien ett relevant resultat genom intervjuer och observationer trots att 
observation- och intervjutekniken inte gav bästa möjliga utfall.  

Vid vissa tillfällen blev surfplattan ett tidsfördriv medan i andra situationer ett mycket gott 
dokumentation- och reflektionsverktyg. Det som påverkade dessa tillfällen och 
förhållningssättet gentemot surfplattan och IKT samt om surfplattan blev ett pedagogiskt 
verktyg eller ett tidsfördriv var faktorer som styrde individen och gruppen. Faktorer som 
individens enskilda lärande inom IKT, erfarenheter av teknik, nyfikenhet och intresse för barn 
och IKT ser vi är grundbulten. Även faktorer för gruppen, såsom arbetslagets 
sammansättning, öppenhet, gemensamma värderingar, hälsa, gemensamma och tydliga mål är 
en annan orsak.   

 
Förskolläraren är grundbulten. Som alltid. Det är förskolläraren som till att börja med riggar den 
institutionella inramningen. Det är förskolläraren som erbjuder verktygen. Det är förskolläraren 
som vågar leka sig till lärande (Forsling, 2011, s. 93). 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Våra observationer utfördes under en tidsbegränsad del av dagen för att rikta fokus mot den 
tid då surfplattan nyttjades som mest av pedagoger och barn. Avsikten med detta var att 
studera det som skall studeras och därmed höja validiteten i observationerna. Utfallet av 
analysen hade visat sig annorlunda ifall vi genomfört observationerna både i den fria och i den 
styrda lekmiljön som pedagogerna, barnen och surfplattan vistades i. Sannolikt hade vår 
uppfattning av pedagogernas förhållningssätt berikats om våra observationer hade innefattat 
en längre tidsperiod under dagen. Denna infallsvinkel ser vi som en outforskad del i vår studie 
och ett förslag för fortsatt forskning inom detta område.  
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